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 مقدمة فضيلة الشيخ

أبي ذر عبدالعزيز بن حييى الربعي حفظه اهلل

 حيمبسم اهلل الرمحن الر
احلمد هلل رب العااني    وأها د أال هلإ إ ّهلإا اهلل وحاد  هلإ 

 : رشيك هل  وأه د أال حممداً عبد  ورسوهل. أما بعد
فقد اطلعُت ىلع ابلحث انلفيس اذلي كتبه األخ الفاضل/ 

   ّبراهيم بن عبداهلل بن حزام الفضيل  واذلي أسما 
 ( اإلبل فوائد وأحكام ومسائل)

األخ ّبراهيم ج داً يُشكر عليه  ومجا  وقد بذل فيه أخونا 
 فيه من الفوائد ما تشد ّيل ا الراحال. فجزا  اهلل خرياً.

ونسالل اهلل أال نففا  باانيفلوك وبتاباه  ّناه جاوا، كااريم  
 واحلمد هلل رب العاني .

 كتبه/
 عبدالعزيز بن حييى الربعي

2449/رجب/92
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 مقدمة فضيلة الشيخ

حفظه اهلل أبي عبد اهلل صاحل بن أمحد املاوي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
ەئ  وئ  وئ  ۇئ           ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ   احلماااد هلل القائااال:

اآلناا   وأهاا د أال هلإ إ ّهلإا اهلل  ٢١١التوبةة    چۈئ  ۈئ  ېئ     
وأها د  ،١٨١البقةة:     چ ېئ     ىئ ىئ  ىئ      یچ  القائل:    

من يرد اهلل به خرياً يفقههه :" قائل أال حممداً عبد  ورسوهل ال
 : "   وبعديف ادلين

فقد قرأُت رسال  أيب ّسحاق ّبراهيم بن عبد اهلل بن حازام 
(  فللفيت ا رسال  ممتع   في ا فوائاد تشاد  اا الفضيل يف )

الرحال  فجزى اهلل اكتب ا خري اجلازا،  ووفقاه نيزياد مان هاذ  
فنسالل  عدة رسائل لك اا جيادة. ابلحوث انلافع   فقد قرأُت هل

 اهلل نلا وهل اتلوفيق وا دان   ّنه جوا، كريم.                  
 أبوعبد اهلل صاحل بن أمحد بن مقبل املاوي الوجيه احلنكي

2449/ربي  اثلاين/ اعم  9حرر بتاريخ 
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 مقدمة فضيلة الشيخ

موسى حفظه اهللأبي عمار حممد بن عبداهلل با
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ احلمد هلل القائل: 

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ والقائل: ٢١الغاشي   

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ائ   

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٿ   ٿ    ٿ  چ ئل: والقا    ٨ – ٥النحل   چٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   

والصالة والسالم ىلع رسول اهلل القائل: . ٦٦النحل   چڄ 
عن عروة  (1)صحيح  روا  ابن ماجه  (اإلبل عزٌّ ألهل ا...)

  . ابلاريق 

 أما بعد:

                                                                 

 (.2670(  وصححه األبلاين رمحه اهلل يف الصحيح  رقم )9032ه رقم )ابن ماج (1)

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

نظارة واقعيا   فإال اإلسالم نفظر ّىل اعلم احلياواال ّمجااهلإً  
ىلع أهميته يف احلياة ونفعه لإلنسااال  وتعاوناه معاه يف  ترتكز

عمارة الكوال واستمرار احلياة  ومن هفا اكال احليواال مل، السم  
وابلرص يف كثري من جماهلإت البرش  وهلإ أ،ل ىلع ذلك من أال عدة 
سور يف القرآال الكريم سميت بلسما، احليواال مثل سورة: ابلقرة  

لعفكبوت  والفيل  وذوكر بعض هذ  واألنعام  وانلحل  وانلمل  وا
ت هلإ نعا  أال ريريهاا لايس هل احليوانات بلسمائ ا يف هذ  اآلناا

  أهمي .
( حيوانا يف القرآال   وما ذكر  يف 92وقد ذكر اهلل أكرث من )

ر االقرآال الكريم من احليوانات ف و ىلع سابيل انيثاال هلإ احلصا
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  چ بديلل قاوهل تعااىل:

 . ٨النحل   چ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
الا  أمار اهلل سابحانه عباا،   اإلبه ومن هذ  احليوانات 

ہ  چ باتلفكر في ا ّذ نقاول اهلل عاز وجال يف كتاباه الكاريم: 

  ٢١الغاشي    چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  

آن  من آنات اهلل يف ّبداع اخللق  وقد لفتات هاذ   فاإلب  
جياب اآلن  أنظار العرب ّىل اتلفكر يف خلاق هاذا احلياواال الع

اذلي عرفو  وألفو  يف احلول والرتحال  واكال أثمن أماوا م  ومفاه 
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بلاس م ونسج بيوت م ويه محال  أثقا م  وبيك ُخلاق ىلع هيةا  
مالئم  بليةتاه ووييفتاه  و ىل صافاته ومجااهل  وهاو نادعو ّىل 
اتلفكر يف عجيب خلق اهلل يلفمفاوا باه ويوحادو   كماا لفات 

وارتفاع ااا واألرو وطساا  ا نظاارهم ّىل اتلفكاار يف السااما، 
واجلبال كيك نصبت واستقرت تلثبيات األرو  وهاذا اللفات 
موجه للك ّنساال  ّىل أال تقوم الساع   وابلاحاث يف أمار خلاق 
اإلبل  وانيتلمل فيه جيد أن ا من أبدع انيخلوقات وذلك نياا في اا 
من صفات  حيث ّن ا أعجوبٌ  يف ا فدس  الترشحيي   تتكياك 

اراال م  ابلية  ال قاسي   فلك ما في ا معدٌّ ذللك  وقاد أحسان جو
 الَعو،  ح  قال يف مدح اإلبل:

ادائادُ ُه وتُبعُدُ  ّال أذهلتْ به  *  ََت من حبيفا ندنو ال بلْخفاف  الشَّ
باحو وسى * نكواُل ىلع أكوارها هجعُ  الُّسَ   ائدُ ااوأْذرُع ا عفد الصَّ

د وأحكام اإلبل فوائوقد قرأت الرسال  انيسىم با )هذا 
د اهلل بن للشيخ الفاضل/ أيب ّسحاق ّبراهيم بن عب ( ومسائل

 حزام الفضيل حفظه اهلل  
فوجدت ا رسال  قيم   اجت د في ا وسىع ومج  فلوىع  

  وأجا، ووىف بانيرا،.وأبدع في ا 
وأوىل انلاس بقرا،ة هذ  الرسال  قبل ريريهم هم أهل اإلبل 

 وما  ا وما علي ا. حَت نتعلموا األحاكم انيتعلق  ب ا 
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 نسلل اهلل أال نفف  ب ا اكتب ا وقارئ ا ونارشها. 
 كتبه:

 العبد الفقري ّىل موهلإ  الغ  القدنر 
 أبو عمار حممد بن عبداهلل )باموسى(

 القائم ىلع ،ار احلدنث ومربز السالم العليم للعلوم الرشعي 
 ايلمن. –احلدندة 

 ه23/6/2449
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 الشيخ فضيلة مقدمة

 عبدالرمحن نعمان بن عبدالكريم الوتر حفظه اهلل  أبي
احلمدهلل والصالة والسالم ىلع رسول اهلل  وىلع آهل وصحبه  

 ومن اهتدى ب دا                                  وبعد

فقد طلب م  أخونا الفاضل/ أبو ّسحاق ّبراهيم بن عبد اهلل 
اإلبل فوائد )الفضيل ا حفظه اهلل ا أال أطل  ىلع رساتله بن حزام

فاطلعُت ىلع كثري مف ا  حسب ما ساعد به (، وأحكام ومسائل
الوقت  فوجدتُه قد بذل ج داً كبرياً مشكوراً يف الالكم ىلع 

 مسائل كثرية وم م  يف هذا ابلاب.

 أسلل اهلل الكريم نلا وهل اإلخالص يف القول والعمل  وأال نففعفا
 .بما علمفا  وأال نعلمفا ما نففعفا  ويزيدنا علماً 

 واحلمد هلل رب العاني .

 نعمان بن عبدالكريم الوتروبتبه/

 ه92/2/2449

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

 
 طسم اهلل الرمحن الرحيم
 رب يسر و أعن يا كريم

 الـمقدمة
ّالا احلمد هلل حنمد  ونستعيفه ونستغفر   ونعاوذ بااهلل مان 

ر أنفسفا ومن سيةات أعمانلا  من ن د  اهلل فاال مضال هل  رشو
وماان نضاالل فااال هااا،ى هل  وأهاا د أال هلإ إ ّهلإ اهلل وحااد  هلإ 

 .  رشيك هل  وأه د أال حممداً عبد  ورسوهل 
 أما بعد:

( أقدم ا للقارا،  مان بااب نشاار اإلب ف ذ  رسال  حول )
ه اهلل هاذا العلم  وهكذا يلنتف  ب ا لك انلاس  وخاصً  نين رزقا

انيخلوق العجيب  وهذا انيخلوق العظيم جادنر بالال نتلمال يف 
 چ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھچ خلقته  كماا قاال تعااىل: 

فإال من ورائه مسائل وأحاكم وفوائاد كثارية  فل اذا ، ٢١الغاشةي    
السبب عزماُت بعد عاوال اهلل وتوفيقاه ىلع كتابا  وماث ماا 

اى أال أكاوال قاد نتعلق باإلبل  ومجعته من كتاب هاَت  وعسا
بلغت األمل اذلي أنشد  من اهلإستفا،ة واإلفا،ة من هذا ابلحث  

{  ولعل من مث سيجد اإلبل فوائد وأحكام ومسائلوذلا سميته: }
مسائل وأحاكماً ريري ال  ذكرت ا  و نما هذا ج د مقال عسااى 
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اهلل أال نفف  به  و ين أمحد اهلل تعاىل ىلع أال أاعنا  ووفقا  ىلع 
 فله احلمد والشكر  وأسلهل انيزيد من فضله. ّتماماه 

ا يف آخار  ا  اإلمها  ابهن ايقهيمفما أقول ّهلإا كما قاال 
مقدم  كتابه )حاا،ي األرواح ّىل باال، األفاراح(: "فيااا أن اا 
انلاير  فيه لك ريفمه  وىلع مفلفه ريرماه  ولاك صافو   وعلياه 

ف كدر   وهذ  بضاعته انيزجاة تعرو عليك  وبفات أفااكر  تاز
ّيلك  فاإال صا،فت كففاً كريماً لم تعدم مفه ّمساااكً بمعاروف 
أو تسارحياً بإحساال  و ال اكال ريري  فاهلل انيستعاال  فماا اكال مان 
صواب فمان الواحاد انيفااال  ومااا اكال مان خ ال فما  ومان 

 الشي اال  واهلل برئ مفه ورسوهل".
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 كلمة شكر

هلًإ وآخراً  تلوفييق  ذا العمل انيتواضا   وباذلك و ين أهكر اهلل أو
رفُت أال أزياان رساال  اهكري اجلزيل ّىل انيشانخ الفضال، اذلنان تشا

بذكرهم  واألخذ بتوجي ات م ونصح م  كشييخ انلاقاد ابلصاري فضايل  
اذلي  ا حفظاه اهلل تعااىل ا الشيخ / أيب ذر عبد العزيز بن حيىي الاعي

ل بقرا،ة هذ  الرس ال  وأبدا في ا مالحظاته ال يب  انلافعا   وباذلك تفضا
ار حممد بن عبد اهلل باموىس  ا حفظه اهلل تعااىل ا فضيل  الشيخ/ أيب عما

ل أنضاً بقرا،ت اا  وأبادا في اا مالحظاتاه القيما   وتوجي اتاه  فقد تفضا
السدندة  وبذلك فضيل  هايخفا الاوا / أيب عباداهلل صاالح بان أمحاد 

    فقد اساتجاب أنضااً بقارا،ة هاذ  الرساال تعاىل اا حفظه اهلل  انياوي
ا حفظاه اهلل تعااىل ا  وبذلك فضيل  الشيخ/نعماال بن عبد الكريم الوتر

فجزاهم اهلل خرياً  وباار  فقد اطل  ىلع أكرثها لشغله الكثري يف مربز   
 في م وبعلم م  ونف  ب م اإلسالم وانيسلم .
وأال جيعلاه خالصااً لوج اه  وأسلل اهلل أال نتقبل م  هاذا العمل 

فا حممد الكريم  وأال نفف  به اإلسالم وانيسلم . وصىل اهلل وسلم ىلع نبي
 وىلع آهل وصحبه أمجع . 

 /كتبه 
 أبو إسحاق إبراهيم بن عبد اهلل بن حزام الفضلي

 ايلمن ه إب ه مفرق حبيش
هجرية1443// شعبان32بتاريخ  
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 متهيد

 سم اهلل الرمحن الرحيمب
ّال من انيخلوقات العظيم  ال  ساخرها اهلل نلاا وجعل اا 

(  فإنه لوهلإ تسخري   ا؛ لم نكن نلا ب اا طاقا   اإلب مذلل  نلا )
ولكفه ذلل ا نلا وسخرها  رمحً  بفا و حساًنا ّيلفا  فامحدو   وقاد 

ہ  چ   أرهدناا اهلل تبار  وتعاىل ّىل انلظر واتلفكر في اا فقاال:

 .٢١الغاشي    چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  
َََعااىَل  "َيُقاوُل 

 : الَّ و ىلَعَ قُْدَرتوهو َوَعَظَمتوهو بَاَ،ُ  بوانلََّظرو يفو ََمْلُوقَاتوهو ا َّ ًرا عو ہ  چ آمو

ياااٌب   چ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ ؟ فَإونََّ اااا َخلاااق َعجو
يٌب  فَ  َ َمَ  َذلوَك تَلوُ  َوتَْركويبَُ ا رَيرو ةو  َويهو دَّ ةو َوالشِّ َ ا يفو ََغنَ و الُْقوَّ إونَّ

يكو  َوتُْفلَكُ  َوُينْتََفُ  بوَوَبروَهاا   عو ولَْقائودو الضَّ ََفَْقاُ، ل يلو  َو لولَْحْملو اثلَّقو
اْم اَكنَا ِِّ و الَّ الَْعاَرَب ََغلواُب َ،َوا

َ
تو َويرُْشَُب بَلَفَُ ا. َوُنبُِّ وا بواَذلوَك ألو

يٌْح الَْقاِضو َيُقاوُل: اْخرُُجاوا بوفَاا َحاَتَّ َنفُْظاَر ّوىَل  بوُل  َواَكاَل رُشَ اإْلو
بولو َكيَْك ُخلوَقْت". اإْلو
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 عجائب خلق اإلبل

"ثمَّ تَلمال احْلوْكَم  ابْلَالوَغا  يفو 
َوابا  َ ا سقك ىلع عمد القوائم   أال جعل ُيُ ور ا َّ نَّ

َ
مبسوط   َكأ

يلت يل رُبوبَ ا وتستقر احلمول  َعلَيَْ ا  ثمَّ ُخولوَك َهاَذا يفو اإلباال 
فَجعل ُيُ ورَها مسفم  معقو،ة اكلقبو  نيا خصت بواهو مان فضال 
ا حتمل الساقوف   مَّ ة وَعظم َماا حتمله  واإلقبا، حتمل أكرث مو الُْقوَّ

َما اخذ مان ُيُ اور اهلإبال  َوتَلمال َحَتَّ قيال ّوال عق د اإلقبا، ّونَّ
َكيَك نياا طول قََوائوم ابْلَعوري طول ُعفُقه يلتفاول انيري من قياام  
فَلَو قصارت ُعفُقه لم نُمكفُه َذلوك َماَ  طاول قوائمااه  ويلكاوال 
أنضاً طول ُعفُقه موازناً للَْحْمل ىلع َي ر  ّوذا اْساتَقل بوااهو  َكَماا 

قََصبَ  القباال  َحَتَّ قيل ّوال القباال ّونََّما عمل من خلقه ترى طول 
وَ َذا تَراُ  نماد ُعفُقه ّوذا  اجْلمل من طول ُعفُقه َوثقل َماا حيملُه  َول

نَُّه نوازنه موازنه " 
َ
  (1)اْستَقل بواحْلملو َكأ

بوالو َماَ   ااَل اإْلو َ اَن اقْارتو ي َحسَّ و "فَااذلَّ
مَ  ُم يفو َنَظارو السَّ َ اا تَنْاتَظو نَّ

َ
ْكرو ُهفَا  ُهَو أ رْوو يفو اذلِّ

َ
بَالو َواأْل ا،و َواجْلو

                                                                 

 (   ط اعلم الفوائد .764 /9مفتاح ،ار السعا،ة ) (1)
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اْن بوااَل،و  وَ اا مو ْمثَال
َ
اد  َوأ ْهلو توَ اَمَ  َواحْلوَجازو َوََنو

َ
ْن أ مُجُْ ورو الَْعَربو مو

. نْتوَجاعو ْهلو الَْوَبرو َواهلإو
َ
أ

لُُ ْم  ْمَوالُُ ْم َو َرَواحو
َ
بوُل أ َاُساُ ْم َونَْساُج  فَاإْلو فَْ ا َعيُْشُ ْم َوبلو َومو

ةو  يبًاا بوُقاوَّ ْم  َوقَْد َخلََقَ ا اهلل َخلًْقاا َعجو و و ْثَقال
َ
َ مَحَّالَُ  أ ْم َويهو ُِيُوتو و

ْمتوَعا و َعلَيَْ اا  وََجَعاَل 
َ
ارَي مَحْالو اأْل َيْسو َ ا َويُْساارو بَُروبوَ اا تلو قََوائومو

يَّ  يلًَ  قَوو ْعفَاَقَ ا َطوو
َ
َِْعَد أ ْثَقالو 

َ
َن اأْل فََ ا انُلُ وُو بوَما َعلَيَْ ا مو ُْمكو ً  يلو

ُُِ ونوَ ا  لو َوالَْمبَار و  وََجَعَل يفو  اَحتوَ ا يفو الَْمفَازو َ َِْعَد اْسرتو ْو 
َ
َ ا أ يلو حَتْمو

اةو  ِو ّوىَل َعرَشَ ُ ىلَعَ الَْعَ ا َيُْث تَْصعو َعاَم َوالَْماَ، مو اُل ال َّ ْمَعاً، ََتََْتو
َ
 أ

. َن احْلَيََواالو يَما ُ،ونَُه َغرْيَُها مو ا َيْ لوُك فو مَّ رْيو يفو الَْمَفاووزو مو نَّام  يفو السَّ
َ
 أ

اْعرو  َها يفو هو اَفاتوَ ا ومََحْادو الو وَصو َواحو ْكاُر الرَّ َوَبْم قَْد َجاَرى ذو
الو  َواحو الَْعَربو َوهلَإ تََكاُ، ََتْلُو قصيدة من طوا م َعْن وَْصاكو الرَّ

يَك بوَما يفو الُْمَعلََّقااتو َوَماا يفو َوَمَزا ايَدةو َكْعابو بْانو  نَاَها. َونَاهو قَصو
 (1)" زَُهرْي  

"واإلبال 
من احليوانات العجيب  و ال اكال عجب ا سقط من أعا  انلااس 

  لكرثة رؤيت م  ا  وهو أن ا حيواال عظيم اجلسم  رسي  اهلإنقيا،
نف ض باحلمل اثلقيل  ويع  به  وتلخاذ زمامه فلرة فتذهب باه 
ّىل حيث ها،ت  ويتخذ ىلع ي ر  بيت نقعد اإلنساال فياه  ما  
ملكوهل ومشاروبه وملبوساه ويروفاه ووساائد   كلناه يف بيتاه 

                                                                 

 ( .032ا03/034اتلحرير واتلفوير ) (1)
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    ويتخذ للبيت سقك وهو نميش بكل هذ . و اذا قاال تعااىل:

٢١الغاشي    چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ

قد جعل ا اهلل تعااىل طاوال األعفااق تلثاور باألثقاال..... و
وربما تصع اإلبل عن انيا، عشارة أنام  و نما جعال اهلل تعاااىل 
أعفاق ا طواهلًإ لتساتع  ب اا ىلع انل اوو  باحلمال اثلقيال ..... 

منسوب  ّىل ب  أرحب من همداال. وقاال  األرحبية: 
ّبال منساوب  ّىل  والشهقييةمان  ابن الصالح: ّن ا من ّبال ايل

بكّس  وايعيديةهذقم  وهو فحل كريم اكال للفعماال بن انيفذر  
الع  اني مل   ّبل منسوب  ّىل ب  العيد وهم فخذ من ب  م رة  

ّبال باايلمن منساوب  ّىل انيجاد  واملجديةقاهل صاحب الكفان . 
ّبال منساوب  ّىل فحال أو باهل قااهل يف  والشهدييةوهو الشاار. 

ّبل منسوب  ّىل م رة بن حيداال وهو أبو قبيل   واملهريهةالكفان . 
واجلم  اني اري  قااهل ابان الصاالح  وماا قااهل الغازاأ مان أال 
اني ري  يه الر،نة  من اإلبل ليس كاذلك. ومف اا ّبال وحشاي  

تسىم ّبال الوحِ  نقولوال ّن ا بقانا ّبال اع، وثماو،. 
ويه اخلفيفا   والشهمل لصالب   ويه الشادندة ا ايعيس: 

ويه الشاادندة أنضاااً   والوجنهها ويه الاا  تعماال    وايلعملههة
والشهمردية ويه الضاامرة   وايعوجها ويه السااريع    وانلاجية

بضام  والكومها ويه اإلبال الكريما    واهلجهانويه ال ويل   
ويه انلاق  الضامرة  واحلرفالاكف ويه انلاق  العظيم  السفام   

 بن زهري:  قال كعب
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ف      ...     وعم ا خا ا قو،ا، همليل  حرف أبوها أخوها من م جا
ريع   وقاوهل: مان اوالقو،ا، ال ويل  العفق  والشمليل الس

 م جف  أي من ّبل كرام هجاال.
وقوهل: أبوها أخوها أي ّن ا مان جانس واحاد يف الكارم  
وقيل: ّن ا من فحل محال ىلع أمه فجاا،ت ب اذ  انلاااق  ف او 
أبوها وأخوها  واكنت انلاق  ال  يه أم هااذ  بفات أخارى مان 
الفحل األكع فعم ا خا ا ىلع هااذا  وهاو عفادهم مان أكارم 

 .......انلتاج.
قال أصحاب الالكم: يف طبائ  احليواال لايس لشاا ، مان 
الفحول  مثل ما للجمل عفد هيجاناه   ّذ يسو، خلقاه  ويظ ار 

ثا  أضاعاف اع،تاه محال ويقال زبد  ورَغؤ  فلو محل عليه ثال
أكله  وخيرج الشقشق  ويه اجلهلة احلمارا، الا  خيرج اا مان 

ماا يه...... ن هادقه هلإ نعارف جوفاه  وياففخ في اا فتظ ار ما
ة واحدة يف السف   وي اول في اا مكثاه   والفحال هلإ نزنو ّهلإ مرا
ويزنل في ا مرارا كثرية  وذللك نعقبه فتور ووهن واألنا  تلقاح 

 ا ثالث سن   وذللك سميت حق  ألن اا اساتحقت  ّذا مضاى
ذلااك قااالوا: واجلماال أهااد احليااواال حقااداً  و  طبعااه الصااع 
والصول . وذكر صاحب انيف ق أنه هلإ نزنو ىلع أمه. قال: وقد اكال 
رجل يف سالك ا هر سرت ناق  بثوب  ثام أرسال و هاا علي اا  

قتله. وآخر فلما عرف ذلك ق   ذكر   ثم حقد ىلع الرجال حَت 
فعل مثل ذلك فلما عرف أن ا أماه قتال نفساه. وا احلياواال هل 
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مرارة ّهلإ اإلبل  وذللك كرث صعهاا وانقا،ت  وب  اجلمل باليب 
أنوب. و نماا نوجد ىلع كبدها يش، يشبه انيرارة ويه جهلة في اا 
لعاب نكتحل به نفف  من العشاا، العتياق. ومان طبع اا أن اا 

هل هو  وت ضامه أمعاؤهاا  وهلإ تسات ي      تست يب الشجر اذلي 
 (1)يف َغلب األوقات أال ت ضم الشعري ... " 

                                                                 

 ( ،ار الكتب العلمي  بريوت.2/97باب ا مزة )اإلبل( ) (1)
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من فوائد اإلبل

 ا فوائد بلف ا وبو ا:2
َيُ  الُْمْحتَاُج  ْ،وو

َ
ا اَكنَتو اأْل "َولَمَّ

 
َ
َ اأْل هو يهو اَلجو ٌل ّويَلَْ ا يفو عو َاُ  الَّا و فويَ اا ّْطااَلٌق ُمْعتَادو َيُ  اجْلَابلو ْ،وو

بوالو  بْاَوالو اإْلو
َ
ُماوُر َموُْجاوَ،ٌة يفو أ

ُ
َْسبو احْلَاَج و  َوَهاذو و اأْل َو وْ،َراٌر مو

 ُ َمَرُهُم انلَّبو
َ
بْلَانوَ ا  أ

َ
و اللَِّقااحو َجااَلً،   َوأ َِ اإوالَّ يفو لَا

وُشاْربوَ ا؛ فَ ط
ْكارَثُ رَْعيوَ اا َوتَلْيويفًا  َو و 

َ
ََْفتويًحا لولُساَد،و  ّوْذ اَكاَل أ يًفا  َو ْ،َراًرا َوتَلْ و

َر  َوَغارْيَ َذلواَك  قُْحَوااَل  َواإْلوْذخو
ُ
يَح  َوالَْقيُْصوَم  َوابْلَابُونََج  َواأْل الشِّ

. ْستوْسَقا،و َي و انلَّافوَع و لوالو ْ،وو
َ
َن اأْل مو

ْو َماَ   َوَهَذا الَْمَرُو هلَإ نَُكواُل ّوهلإَّ 
َ
ً  أ َمَ  آفَ   يفو الَْكبودو َخاصَّ

اَن  ُ اللَِّقاحو الَْعَربويَّ و نَاافوٌ  مو َِ يَ ا َولَ َد،و فو ْكرَثَُها َعنو السَّ
َ
ُمَشاَرَب   َوأ

َن اتلَّْفتويحو َوالَْمفَافو و الَْمْذُكوَرةو. وَما فويهو مو َد،و ل  السَّ
وْ 

َ
َو أ ُ اللَِّقااحو يَْشا َِ َجااَع الَْكبوادو  َوفََسااَ، قَاَل الارازي: لَا

ْكرَثَُها َمائويَّاً  
َ
بْلَاالو َوأ

َ
َرُق اأْل

َ
ُ اللَِّقاحو أ َِ َزاجو  َوقَاَل اإلرسائييل: لَ الْمو

ياكو الُْفُضاولو  قَْواَهاا ىلَعَ تَلْ و
َ
لوَك َصااَر أ َ َذاً،  فَِلو قَلَُ ا ريو

َ
ًة َوأ دَّ وَحو

ََْفتويحو الُسَد،و وَ  ارَيُة َو وْطاَلقو ابْلَْ نو َو َيُدُل ىلَعَ َذلوَك ُملُوَحتُاُه الْيَسو
َخا َّ 

َ
لواَك َصااَر أ َ ؛ َوذلو بْ و وفَْراطو َحَراَرة  َحيََوانويَّا   بواال َّ الَّ و فويهو إلو

َحاالو  َها َوحَتْلويلو َصااَلبَ و ال ِّ ََْفتويحو ُسَد،و َي و الَْكبودو َو بْلَاالو بوتَْ رو
َ
اأْل

o  p 
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نثًا  َوانلَّْفاا َل ّوَذا اَكاَل َحاادو ااً  ّوَذا اْسااتُْعمو ْستوْسااَقا،و َخاصَّ ااَن اهلإو ُ  مو
يلو  َوُهاَو َحاارٌّ  َاْرعو َمَ  بَْولو الَْفصو َن الضا ََراَرتوهو الَّ و خَيُْرُج بوَ ا مو حلو
اهو  يعو ََْق و لْوََحتوهو َو يُد يفو مو ا نَزو مَّ َن احْلَيََواالو  فَإوالَّ َذلوَك مو َكَما خَيُْرُج مو

َدارُُ  َو وْطاَلقُُه ابْلَْ َن وََجَب الُْفُضوَل َو وْطاَل  َر احْنو َََعذَّ قوهو ابْلَْ َن فَإواْل 
. ل  اْل ُيْ لََق بوَدَوا،  ُمَس ِّ

َ
 أ

الَّ 
َ
اْن أ ُب " الَْقانُوالو ": َوهلَإ نُلْتََفُت ّوىَل َماا ُيَقااُل: مو قَاَل َصاحو

. قَاَل:  ْستوْسَقا،و اَلجو اهلإو ٌة لوعو و ُمَضا،َّ َِ َ انُلوقو َطبويَعَ  اللَّ َِ الَّ لَ
َ
َواْعلَْم أ

الَّ َهاَذا 
َ
يَّ   َوأ ْن َخاصِّ فْق   َوَما فويهو مو َن اجْلاََل،و بورو وَما فويهو مو َ،َواٌ، نَافوٌ  ل

َعاامو  قَاَم َعلَيْهو بََدَل الَْما،و َوال َّ
َ
الَّ ّونَْسانًا أ

َ
نُد الَْمفَْفَع و  فَلَْو أ َ َهدو َِ اللَّ

َ بوهو  َوقَْد ُجرِّ  َو َُْ ُم ُه َب َذلوَك يفو قَْوم  ُ،فوُعوا ّوىَل بواَل،و الَْعاَربو َفَقااَ،
  ِّ ْعاَرايبو

َ
: بَاْوُل اجْلََمالو اأْل بَْوالو

َ
ْنَفُ  اأْل

َ
وَرُة ّوىَل َذلوَك َفُعوفُوا. َوأ ُ الَّضَّ

يُب  اْنتَََه"    (1)َوُهَو انلَّجو
 ا فوائد حلم ا:9

َِاْ َ "حَلُْم اجْلَ  : فَاْرُق َماا  َمالو
ْهالو 

َ
َِاْ َ ايْلَُ او،و َوأ َحُد الُْفاُروقو 

َ
نَُّه أ

َ
ْهلو الُسفَّ و  َكَما أ

َ
افوَض و َوأ الرَّ

ُكلُااُه ؛ َوقَااْد ُعلوااَم 
ْ
افوَضااُ  تَُذُمااُه َوهلَإ تَل . فَااايْلَُ وُ، َوالرَّ اإْلوْساااَلمو

لُُه  َوَط  ننو اإْلوْساَلمو حو ْن ،و َرارو مو ْض و َكلَاُه رَُساولو اهلل بواهلإو
َ
 الََما أ

ْصَحابوهو حَّضاً وسفراً.
َ
َوأ

                                                                 

 ( ط: ،ار الرسال .4/40زا، انيعا،) (1)
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َذاً،   قَْواَها ريو
َ
ْطيَبوَ ا َوأ

َ
ذَلِّ اللُُحومو َوأ

َ
ْن أ فُْه مو وحلم الفصيل مو

 ُ الو هلَإ نَُضاُرُهُم ابْلَتََّ   َوهلَإ نَُو ِّ
ْ
ل لَ و حَلْمو الضَّ َوُهَو لوَمنو اْعتَاَ،ُ  بوَمزْنو

ْن لَُ ْم َ،اً،  َو و  يَ و مو فَاهو ْهلو الرَّ
َ
ّوىَل أ بَّا،و بوالنِّْسبَ و  طو

َ
َِْعُض اأْل ُه  َما َذمَّ نَّ

ًدا  نَن لَْم َيْعتَاُ،وُ   فَإوالَّ فويهو َحَراَرًة َوُيبًْسا  َوتَْويلو و ْهلو احْلََضارو اذلَّ
َ
أ

ٌة َغرْيُ حَمُْموَ،ة   َضامو  َوفويهو قُوَّ نْ و ُ اهلإو وَْ،ا،و  َوُهَو َعّسو  (1)" لولسَّ

                                                                 

 ( ط: ،ار الرسال .4/044زا، انيعا،) (1)
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 مسائل وأحكام وفوائد منوقفات  معهاولنا 

 فلقول وباهلل اتلوفيق:
 أمساء اإلبل 

 لإلبل أسما، عدندة مف ا: 
محار انلاعام ا  -اجلماال -ابلعري -ابلدال -ابلخت -)اإلبل

 انلاق (. –الراحل  
مر من أنفس أموال العرب:

ُ
 اإلبل احل

أال انلاب  دنث س ل بن ساعد فَ الصحيح  من ح
ََ اهلل  بِهَ  :قال لعيل بن أيب طالب  ْن َيْههِد

َ
فََو اهللِ أَل

ْر  انلََّعمِ  وَن لََ  مح  ْن يَك 
َ
ًل وَاِحًدا َخرْيٌ لََ  ِمْن أ (1)« رَج 

بوُل  َ اإْلو "يهو
مْ 

َ
ْنَفُس أ

َ
َ أ َوالو الَْعَربو  نضاربوال ب اا انيثال يف نفاسا  احْلُْمُر  َويهو

الَّ تَْشابويَه 
َ
َِيَاااُل أ فُْه  َوقَْد َسبََق  ْعَظُم مو

َ
نَُّه لَيَْس ُهفَااَ  أ

َ
الشا ، َوأ

ْفَ اامو  َو وهلإَّ 
َ
اَن اأْل يبو مو َما ُهَو لولتَّْقرو ْعَراوو اُ ْنيَا ّونَّ

َ
َرةو بول ُمورو اآْلخو

ُ
أ

َرةو  َن اآْلخو ٌة مو وَ ا َمَعَ ا لَْو فََذرَّ ْمثَال
َ
رْسوَها َوأ

َ
رْوو بول

َ
َن اأْل يَ و َخرْيٌ مو ابْلَاقو

رَْت ". تُُصوِّ
                                                                 

 ( .9437(   مسلم )0332ابلخاري ) (1)
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يعطي املؤلفة قلوبهم من هــذه   وقد كان النبي
 باملئات، اإلبل
فأعطى األيرع بن حابس مائة من  يعطي عطاً  ال خيش ايفقر.

. ذل ، وأعطى أياسا من أرشاف ايعرب اإلب ، وأعطى عيينة مث 
  فَ الصحيح  من حادنث َعبْادو اهلل بان مساعو، 

 ُ ا اَكاَل نَْوُم ُحفَْ    آثََر انلَّبو ْعَ ى  قَاَل: لَمَّ
َ
ْسَم و  فَل نَاًسا يفو القو

ُ
أ

ثْاَل َذلواَك  ْعَ اى ُعيَيْفَاَ  مو
َ
بوالو  َوأ َن اإلو ائًَ  مو َِْن َحاطوس  مو قَْرَع 

َ
 األ

ْسَم و  قَااَل  افو الَعَربو فَآثََرُهْم نَْوَمةوذ  يفو القو رْشَ
َ
ْن أ نَاًسا مو

ُ
ْعَ ى أ

َ
َوأ

يَد بوَ اا وَْجاُه  رو
ُ
يَ ا  َوَماا أ َل فو ْسَمَ  َماا ُعدو رَُجٌل: َواهلل ّوالَّ َهذو و القو

 َّ الَّ انلَّابو َ ْخعو
ُ
تُاُه    اهلل  َفُقلُْت: َواهلل أَل ْخَعْ

َ
تَيْتُاُه  فَل

َ
َفَقااَل: فَل

« ََ وِذ
 
وََس يَهْد أ وُل  ، رَِحَم اهلل  م  َفَمْن َيْعِد   إَِذا لَْم َيْعِدِ  اهلل َوَرس 

ْكََثَ ِمْن َهَقا فََصَبَ 
َ
 (1) «بِأ

وروى اإلمام مسلم يف )صحيحه( مان حادنث َرافوا و بْانو 
نج   و   اهللِ »قَاَل:  َخدو ْعَطى َرس 

َ
،  أ ْفَياَن ْبهَن َحهْرب  بَا س 

َ
أ

َّ َوَص     ، ْيهَرَع ْبهَن َحهابِس 
َ
، وَاأْل َييَْنَة ْبَن ِحْصن 

َميََّة، وَع 
 
ْفوَاَن ْبَن أ

                                                                 

 (.2379( مسلم )0223ابلخاري ) (1)
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وَن  ْعَطهى َعبَّهاَ  ْبهَن ِمهْرَدا   د 
َ
بِِ ، وَأ ْم ِمائًَة ِمَن اإْلِ إِنَْسان  ِمْنه 

: «َذلَِ   رَْ،اس  ُِْن مو    َفَقاَل َعبَّاُس 
ََتَْعُل َنْ بو َوَنْ َب الُْعبَيْادو     

َ
قْااااَرعو  أ

َ
 ...        بَااْ َ ُعيَيْفََ  َواأْل

رَْ،اَس يفو الَْمْجَم و  وٌس       ...       َيُفوقَاالو مو  َفَماا اَكاَل بَْدٌر َوهلَإ َحاااط
فُْ َما      ...        َوَمْن ََتْفوضو ايْلَْوَم هلَإ نُْرفَ و   َوَما ُكفُْت ُ،واَل اْمروئ  مو

َتمَّ َُل  »قَاَل: 
َ
 (1)« ِمائَةً  فَأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                 

(1) (2373. ) 
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و أمساؤها  إبـل النبي

بل القصاوا،  قيال:  "ومن اإلو
ويه ال  هاجر علي ا  والعضبا،  واجلاداع،  ولام نكان ب ماا 
يتا بذلك  وقيل: اكال بلذن اا عضاب  عضب وهلإ جدع و نما ُسمِّ

العضابا، واجلاداع، واحادة أو اثنتااال؟ فياه فسميت به  وهال 
خالف  والعضبا، يه ال  اكنت هلإ تُسبق  ثم جاا، أعارايب ىلع 

: قَعو، فسبق ا  فشق ذلك ىلع انيسالم   فقاال رساول اهلل 
ْنَيا َشيْئاً إالَّ َوضَعه  " ال يَْرَفَع ِمَن ادلُّ

َ
ا لََعَ اهللِ أ  "  وريافوم إنَّ َحقًّ

يا  ْن فض   فلهادا  نوم نوم بدر مجاًل َمْ رو اً أليب ج ل يف أنفه بَُرةا مو
(1)احلدنبي  يلغيظ به انيرشب  " 

                                                                 

 ( مفسس  الرسال  .2/292زا، انيعا، ) (1)
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 ركوب الدواب  من هديه

 وكانت أكثر مراكبهومنها اإلبل 
بوااَل "َربواَب  اخْلَيْاَل َواإْلو

ْخَرى  َواَكاَل َوابْلوَغاَل َواحْلَ 
ُ
يًّا أ رَي  َوَربوَب الَْفَرَس ُمْسارََجً  تَاَرًة وََعرو مو

ْكرَثُ  َوُربََّماا 
َ
ْحيَاالو  َواَكاَل نَْرَكُب وَْحاَدُ  َوُهَو اأْل

َ
َِْعضو اأْل يَ ا يفو  جُيْرو

َماَماُه وَ 
َ
ْرَكَب أ

َ
رَْ،َف َخلَْفُه َوأ

َ
ريو  َوُربََّما أ رَْ،َف َخلَْفُه ىلَعَ ابْلَعو

َ
اَكنُوا أ

ْكارَثَ 
َ
وَساائوهو  َواَكاَل أ َِْعَض ن رَْ،َف 

َ
رَْ،َف الرَِّجاَل َوأ

َ
ري   َوأ ثاََلثًَ  ىلَعَ بَعو

بوُل"  (1)َمَراكوبوهو اخْلَيُْل َواإْلو

                                                                 

 (.220انيرج  السابق)/ (1)
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 أنه كان ميازح الصغري والكبري  من هديهو

 أال حيمله ىلع بعري  ومن ذلك مزحه م  رجل  طلب من انلب

نس بن مالك 
َ
َّ فَعْن أ ََت انلَّبو

َ
الَّ رَُجاًل أ

َ
  َفَقاَل: نَا   أ

 ُ لْ و  قَاَل انلَّابو « إِيَّها َحهاِمل وَ  لََعَ َودَلِ يَايَهة  : »رَُسوَل اهلل امْحو
 ُ ؟ َفَقاَل انلَّبو ْصفَُ  بوَوَ و انلَّاقَ و

َ
بِهَ  إاِلَّ َوَهْ  تَِِل  ا: »قَاَل: َوَما أ إْلِ

 (1)« انلُّوق  
أناه  "ثبت عان انلاب 

اكال نمزح وهلإ نقول ّهلإ حقاً فقد جا،  رجل ن لب مفاه بعاارياً 
: "ّنا حاملو  ىلع و  انلاق "  و  انلاقا : حيمله فقال انلب 

الفصيل الصغري نع : اذلي نرض  هل هذا حيمل عليه؟ الرجال 
كر قال: كيك نا رسول اهلل؟ قال: وهل تهل اإلبل ّهلإ انلوق؟ استف

اإلبل: اجلمال الكبار الشدندة القوي  ما هو و ها؟ انلاق  فيكوال 
و  انلاق  صحيح أو هلإ؟ صحيح لكان ىلع سابيل  الرسول 

انيزح قال: حاملو  ىلع و  انلاقا   وو  انلاقا  لاو محال علياه 

                                                                 

(  2222(  والرتمذي يف "السنن " )4222(  وأبو ،او، )972أخرجه ابلخاري يف "األ،ب " ) (1)
(  َمترص 4227ا كما يف انيشاكة ) (  واحلدنث صححه العالم  األبلاين ا 20226)وأمحد 

 (.6292(  وصحيح اجلام  )930الشمائل )
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لكن الرسول لم نر، هاذا بال  اإلنساال نع  هلإ يست ي  انيشا  
(1)أرا، أال نمازح الرجل" 

                                                                 

 (  انيكتب  اإلسالمي .7/029فتح ذي اجلالل واإلكرام طرشح بلوغ انيرام) (1)
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 اإلبل كغريها من البهائم هلا عبودية ختصها

من سجود وتسبيح وانقياد هلل تعاىل
 سجودها هلل تعاىل:

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ قال تعااىل : 

ڇ  ڇ  ڇ       ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  

ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گگ   ڳ         ڎ

 ٢٨الحج   چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ وقال عزا وجل: 

 ٢٥الةعد   چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

"أي: مجيا  ماا 
احتوت عليه السماوات واألرو لك ا خاضع  لرب اا  تساجد هل 

فال وع نين نليت بالساجو، واخلضاوع اختيااراً  چڃ    ڄ چ 
اكنيفمف   والكر  نين يستكع عن عبا،ة ربااه  وحااهل وف رتاه 

أي: ويسااجد هل  چڃ  ڃ   ڃ  چتكذبااه يف ذلااك  
يالل انيخلوقاات أول انل اار وآخار  وساجو، لك يش، مساب 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ حاهل  كما قال تعااىل: 

o  p 
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  فإذا اكنت انيخلوقات لك ا تساجد لرب اا ٤٤ء  اإلسةةا چ  ڻ
طواعً وبرهاً اكال هو اإلهل حقاً انيعبو، انيحمو، حقاً  و  يا  رياري  

باطل  " .
 تسبيحها هلل تعاىل:

گ  گ   گ    گ  ڳ  ڳ  چ : قال انيوىل جلا وعال

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ       

 ٤٤اإلسةاء   چہ  ہ  

ڱ  چ "َوقَاْوهُلُ: 

َن الَْمْخلُوقَاااتو ّوهلإَّ  چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ،  مو ْن يَشْ ْي: َوَما مو
َ
أ

َْماادو اهلل  ََْفَقُ ااواَل چ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻچ يَُساابُِّح مو ْي: هلَإ 
َ
أ

ااَلفو لَُغاتوُكْم. َوَهاَذا اَع  و َ اا َلو نَّ
َ
ُيَ اا انلَّااُس؛ ألو

َ
مٌّ يفو تَْسبويَحُ ْم أ

ْهَ ُر الَْقاْولَْ و  َكَماا َثبَاَت يفو 
َ
احْلَيََوانَاتو َوانلَّبَاتو َواجْلََما،و  َوَهَذا أ

يحو ابْلَُخارويِّ  َعنو ابْنو َمْساُعو،   نَّاُه قَااَل: ُكفَّاا نَْساَمُ  َصحو
َ
أ

َعامو َوُهَو نُفا  ". (1)تَْسبويَح ال َّ

                                                                 

 ( .0262رقم  ) (1)
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 والسجود له  ب عبوديتها انقيادها للنبيمن عجي

ااُل  قَااهلإ: 5471ا ) قال اإلمام أمحد ا  ْ ٌز َوَعفَّ َِ َثفَا  (َحدَّ
يبو َيْعُقوَب  َعنو احْلََسنو بْنو َسْعد   

َ
ُِْن أ ُد  َثفَا حُمَمَّ يٌّ  َحدَّ َثفَا َمْ دو َحدَّ

ٍّ  َعْن َعبْدو اهللو بْنو َجعْ  رَْ،فَا و َفر  َمْوىَل احْلََسنو بْنو َعيلو
َ
  قَاَل: أ

ُ بواهو  رَُسوُل اهللو  ْخاعو
ُ
نثًا هلَإ أ رَسَّ ّوَأَّ َحادو

َ
َذاَت نَْوم  َخلَْفُه  فَاال

َحًدا  َواَكاَل رَُسوُل اهللو 
َ
َحُب َما اْسترََتَ بوهو يفو َحاَجتوهو َهاَدٌف   أ

َ
أ

يَ ااالو ا اْن حو ل   فََدَخَل نَْوًما َحائوً ا مو
ُِ ََنْ و ْو َحائ

َ
اإوَذا أ

نَْصاارو  فَ
َ
أل

ا  -مَجٌَل قَادو أتَاُ  فََجرَْجَر  وََذَرفَْت َعيْفَاُ   اااُل: فَاالَمَّ ْ ٌز  َوَعفَّ َِ قَاَل 
 َّ ى انلَّبو

َ
اتَاُه  َحنَّ وََذَرفَْت َعيْفَاُ  َفَمَسَح رَُسوُل اهللو  َرأ رَسَ

فَْراُ   فََسَكَن  َفَقاَل: "  َهَم ِ وَذو
ْ
اَن ؟ " فَ  َمْن َصاِحب  اْل َجاَ، َفاًَت مو

نَْصارو  فَاَقاَل: ُهاَو أو نَا رَُساوَل اهللو  َفَقااَل 
َ
َمهها َتهتَِّ  "  :األ

َ
أ

هه   ِيع 
 ِ يَّهَ  

َ
، إِيَّه  َشهَا إَِيَّ َ اهلل يِف َهِقهِ اْْلَِهيَمِة ايَِِّت َملََّكَكَها اهلل 

 (1)"  َوت ْدئِب ه  

                                                                 

(  وصححه هيخفا الوا،ي ا 93ا يف " الصحيح " ) احلدنث  صححه العالم  األبلاين ا  (1)
( فقال : هذا حدنث صحيح ىلع رشط 27ا يف )الصحيح انيسفد من ،هلإئل انلبوة( برقم ) 

 مسلم .
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َثفَا ُحَسْ ٌ  29724ا ) وقاال ا  ِْاُن ( َحادَّ َثفَا َخلَُك  َحدَّ
نَسو بْنو َمالوك  

َ
هو أ ْهُل َخلويَفَ   َعْن َحْف    َعْن َعمِّ

َ
قَاَل: اَكاَل أ

َب  نَْصارو لَُ ْم مَجٌَل يَْسفُواَل َعلَيْهو  َو والَّ اجْلََماَل اْستُْصاعو
َ
َن اأْل َِيْت  مو

نَْصااَر َجااُ،وا ّو 
َ
ْم  َفَمفََعُ ْم َيْ َرُ   َو والَّ اأْل  ىَل رَُساولو اهللو َعلَيْ و

َب َعلَيْفَاا   َفَقالُوا: ّونَُّه اَكاَل نَلَا مَجَاٌل نَْساَ  َعلَيْاهو  َو ونَّاُه اْستُْصاعو
ْرُع َوانلَّْخُل  َفَقااَل رَُساوُل اهللو  َِ الزَّ  َوَمفََعفَا َيْ َرُ   َوقَْد َع و

 " : ْصَحابوهو
َ
واألو يَتواهو  " َفَقاُموا  فََدَخاَل احْلَائوَط َواجْلَ  ي وم  َماُل يفو نَاحو

 ُ نَْصاُر: نَا رَُسوَل اهللو  ّونَّاُه قَاْد  َفَمَشاى انلَّبو
َ
حَنَْوُ   َفَقالَتو اأْل

ثَْل الََْكْبو الََْكوبو  َو ونَّا ََنَاُف َعلَيْاَك َصْوتَلَُه  َفَقاَل: " يَيَْس َصاَر مو
  ٌ
ْ
َّ ِمْنه  بَأ ا َنَظَر اجْلََمُل ّوىَل لََعَ ْقبَاَل حَنْاَوُ     رَُساولو اهللو ". فَلَمَّ

َ
أ

َخَذ رَُساوُل اهللو 
َ
َِْ َ نََدنْهو  فَل ًدا  َذلَّ  َحَتَّ َخرَّ َساجو

َ
ايَتوهو أ بوفَاصو

 َّ ْصاَحابُُه: نَاا نَابو
َ
. َفَقاَل هَلُ أ ْ،َخلَُه يفو الَْعَملو

َ
َماا اَكنَْت َقُط  َحَتَّ أ

ُل تَسْ  ََْعقو يَمٌ  هلَإ  اْل اهللو  َهذو و بَ و
َ
َحاُق أ

َ
ُل  َففَْحُن أ ُجُد لََك َوحَنُْن َنْعقو

، َولَهْو َصهلََح نَْسُجَد لََك  َفَقاَل: "  َد يِبَََش  ْن يَْسج 
َ
 يِبََشهر  أ

اَل يَْصل ح 
َد لَِووِْجَهها، ِمهْن  ْن ََْسهج 

َ
ََ أ
َ
َمْرت  الَْمهْرأ

َ
، أَل َد يِبَََش  ْن يَْسج 

َ
يِبََشهر  أ

ِه َعلَْيَها، وَا َن ِمهْن يََدِمهِه إَِ  ِعَظِم َحقِّ ََ َِ َنْفسههِي بَِيهِدهِ، لَهْو  َّلَّ
هِديِد، ا همَّ اْسهَتْقَبلَْته   ِسهِه ي رَْحهٌة تَبْهَبِجس  بِهايَْقْيِح وَالصَّ

ْ
َمْفِرِق َرأ

ه   ْت َحقَّ دَّ
َ
ه  َما أ  (1)"  تَلَْحس 

                                                                 

( 26ا يف )الصحيح انيسافد مان ،هلإئال انلباوة( بارقم ) احلدنث ذكر  هيخفا الوا،ي ا  (1)
 ّسفا، جيد . ( : وهذا202ص7فقال: قال احلافظ ابن كثري يف " ابلدان  وانل ان  " )ج
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يد   َعاْن ثَاْور   -(22362ا ) وقال ا  ُِْن َساعو َثفَا حَيىَْي  َحدَّ
ُِْن َسْعد   َعْن َعبْدو اهللو بْنو لََُحٍّ  َعْن َعبْدو اهللو قَاَل: َحدَّ  ُد  ثَ و َراهو
الَّ رَُسوَل اهللو بْنو قُْرط  

َ
يَّهاِ  ِعْنهَد اهللِ قَاَل: "   أ

َ
ْعَظهم  اأْل

َ
أ

ََخُْس بََدنَات   ". َوقُرَِّب ّوىَل رَُسولو اهللو  يَْو   انلَّْحِر، ا مَّ يَْو   ايَْقرِّ 
ْو سو 

َ
ا أ  بوَ اا  فَاالَمَّ

ُ
اتُُ نَّ َيبْاَدأ يَّ

َ
ْقَن نَزَْ،لوْفَن ّويَلْهو  أ تٌّ َيفَْحُرُهنَّ َفَ فو

َِْعاَض َماْن  لُْت 
َ
ْفَ ْمَ اا  فََسال

َ
يًَّ  لَْم أ وََجبَْت ُجفُوُبَ ا  قَاَل لَكوَمً  َخفو

: َما قَاَل؟ قَالُوا: قَاَل: "   (1)"  َمْن َشاَ  اْقَتَطعَ نَلوي و
 

ْي 
َ
ْعاَن )نَازَْ،لوْفَن( أ ْي رَشَ

َ
ْقَن( بوَكْساارو الَْفاا،و اثلَّانويَا و أ ")َفَ فو

 يفو انلَّْحرو 
َ
اْل َيبَْدأ

َ
َن ابْلَاَدنَ و أ ُد لُكٌّ مو : َيْقصو بَْن َو يَْسَعْ َ  َيْع و َيتََقرَّ

اَن انيع جازة ابلااهرة. قاال ال ياب: أي : بوَ ا  َوهلَإ خَيََْف َما فويهو مو
 لولتََّعُ و ِويَدو رَُسولو اهلل

ُ
نَّ "   مفتظرات نلتي ن َيبَْدأ (3)يفو حَنْروهو

                                                                 

 ( وقال : هذا حدنث حسن   وثور هو ابن نزيد .22انيصدر السابق برقم ) (1)
 ( .296 /2عوال انيعبو، رشح سنن أيب ،او، ) (3)
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 من اآليات العظيمة واملعجزات الباهرة

؛لتدل على نبوته وصدق  إتيان اهلل الناقة لقوم صاحل 
مقالته

ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  چ  العزيز: قاال تعاىل يف كتابه

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې  

ى    ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  

ٱ  ٻ   ٻ   ۈئېئ  ېئ    ېئ  ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ      ڀ  

ٺ  ٺ   ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  

ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

چچ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  

ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ           ڱ     

ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  

o  p 
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ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  

 ١٧ - ١٧األعةاف   چے  ۓ    ۓ  ڭ   

ا عبدوا "ولقد أرسلفا ّىل قبيل  ث مو، أخاهم صاحلًا لمَّ
األوثاال من ،وال اهلل تعاىل. فقال صالح  م: نا قوم اعبدوا اهلل 
وحد ؛ ليس لكم من إ يستحق العبا،ة ريري  جل وعال  
فلخلصوا هل العبا،ة  قد جةتكم بالعهاال ىلع صدق ماا 
أ،عوبم ّيله  ّذ ،عوُت اهلل أمامكم  فلخرج لكم من الصخرة 

ما سلتلم  فاتربوها تلكل يف أرو اهلل من انيراي  ناق  عظيم  ك
 وهلإ تتعرضوا  ا بلي أذى  فيصيبكم طسبب ذلك عذاب موج .

واذكروا نعم  اهلل عليكم  ّذ جعلكم ََتْلُفوال يف األرو َمن 
ن لكم يف األرو ال يب   قبلكم  من بعد قبيل  اع،  ومكَّ

حتوال من جبا ا تزنلون ا  فتبفوال يف س و ا ابليوت العظيم   وتف
بيوتًا أخرى  فاذكروا نوَعَم اهلل عليكم  وهلإ تَْسَعوا يف األرو 

من قوم -قال السا،ة والكعا، من اذلنن استعلَوا  باإلفسا،.
للمفمف  اذلنن استضعفوهم  واست انوا ب م: أتعلموال  -صالح

حقيق  أال صاحلًا قاد أرسله اهلل ّيلفا؟ قال اذلنن آمفوا: ّنا 
قال اذلنن استعلَْوا:  ا أرسله اهلل به  متَّبعوال لشارعه.مصدقوال بم

قتم به واتبعتمو  من نبوة صالح جااحدوال.  ّنَّا باذلي صدَّ

ففحروا انلاق  استخفافاً مف م بوعيد صالح  واستكعوا عن 
امتثال أمر رب م  وقاالوا ىلع سبيل اهلإست زا، واستبعا، العذاب: 

دنا به ن رسل  نا صالح ائتفا بما تتوعَّ من العاذاب  ّال كفت مو
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فلخَذت اذلنن كفروا الزلزلُ  الشدندة ال  خلعت  اهلل.
قلوب م  فلصبحوا يف بهلهم هالك   هلإصق  باألرو ىلع 

عن فلعرو صالح  ُرَكب م ووجوه م  لم ُيْفلوت مف م أحاد.
وقال  م: نا قوم  -ح  عقروا انلاق  وحل ب م ا ال -قومه 

ا أمرين ريب بإبالريه من أمر  ون يه  وَبَذلْت لقد أبلغتكم ما
لكم وسيع يف الرترييب والرتهيب وانلصح  ولكفكم هلإ حتبوال 

 (1)انلاصح   فر،،تم قو م  وأطعتم لك هي اال رجيم " 
عند تفسهري ههقه اايهات مهن 

"واعلم أال كثرياً من انيفسارين نذكروال يف هذ  سورَ األعراف
لقص   أال انلاق  قد خرجت من صخرة صما، ملسا، اقرتحوهاا ا

ىلع صالح  وأن ا تمخضت تمخض احلامل  فخرجت انلاق  وهام 
نفظروال  وأال  اا فصاياًل حا  عقروهااا رث ثاالث رريياات 

قال  م: آنا  نازول وانفلق هل اجلبل و،خل فيه  وأال صاحلاً 
ام اثلالثا  العذاب بكم  أال تصبحوا يف ايلوم األول مان األناا

ووجوهكم مصفرة  وايلاوم اثلااين: حممارة  واثلالاث: مساو،ة  
فاكال كما قال.

وا هذا من اإلرسائيليات ال  هلإ ننبيغ نقل ا يف تفسري 
كتاب اهلل  وليس يف القرآال ما ندل ىلع يش، مف ا بوجه من 
الوجو   بل لو اكنت صحيح  ذلكرها اهلل تعاىل  ألال في ا من 

                                                                 

 اتلفسري انييّس. (1)
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واآلنات ما هلإ ن مله تعاىل ويدع ذكر   حَت العجائب والعع 
نليت من طريق من هلإ نوثق بفقله  بل القرآال نكذب بعض هذ  

چ  ڇ  ڇ   ڇ  چ انيذكورات  فإال صاحلااً قال  م: 

أي: تفعموا وتِلذوا ب ذا الوقت القصري جاداً   ٦٥هود   چڇ
فإنه ليس لكم من انيتاع والِلة سوى هذا  وأي ذلة وتمت  نين 

عدهم نبي م وقوع العذاب  وذكر  م وقوع مقدماته  فوقعت و
نوماً فيومااً  ىلع وجه نعم م ويشمل م امحرار وجوه م  
واصفرارها واسو،ا،ها من العذاب. هل هذا ّهلإ مفاقض للقرآال  
ا سوا . نعم لو صح  ومضا، هل ؟. فالقرآال فيه الكفان  وا دان  عما

تاب اهلل  فعىل الرأس مما هلإ نفاقض ك يش، عن رسول اهلل 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    چ والع   وهو مما أمر القرآال 

وقد تقدم أنه هلإ جيوز تفسري كتااب اهلل باألخبار  چ ہ  ہ
اإلرسائيلي   ولو ىلع َتويز الروان  عف م باألمور ال  هلإ جيزم 
بكذب ا  فاإال معاين كتاب اهلل نقيني   وتلك أمور هلإ تصدق 

 مكن اتفاق ما ".وهلإ تكذب  فال ن
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بها بعض األمثلة والتشبيهات  ضرب النبي

 مف ا:
من انلا  اَّلَ يلزت  رشع اهلل حقاً يلي   ِضَّ رْ مَ هه أن اي1

 فيهم جداً، كقلة الراحلة يف اإلب : 
روى ابلخاري ومسلم يف صحيحي ما من حدنث َعبْدو اهللو 

ْعُت رَُسوَل اهللو  َِْن ُعَمَر ا إِنََّمها انلَّها   َيُقوُل: "  قَاَل: َسمو
ِد  فِيَها َراِحلًَة 

َِ إِلبِِ  الِْمائَِة الَ تََكاد   ََ "(1) . 
يبَاُ   لَُ  انلَّجو احو "قال ابن ُقتَيْبََ : الرَّ

 َ بولو لولُرُكوبو َوَغرْيو و فَهو َن اإْلو وَْصاافو  فَااإوَذا الُْمْختَاَرُة مو
َ
لَُ  اأْل  اَكمو

نثو  فَْت  قَاَل: َوَمْعَ  احْلَدو الَّ انلَّاَس ُمتََسااُوواَل  :اَكنَْت يفو ّوبول  ُعرو
َ
أ

ائَا و   بواالو الْمو ْهبَاٌ  اَكإْلو
َ
فُْ ْم فَْضٌل يفو النََّسبو بَْل ُهْم أ َحد  مو

َ
لَيَْس ألو

فْدَ  الَُ  عو احو زَْهروُي: الرَّ
َ
ياُب َوانلَّاقَاُ   َوقَاَل اأْل الَْعَربو اجْلََمااُل انلَّجو

ولُْمبَالََغا و  َكَماا ُيَقااُل رَُجاٌل ف اماا   يبَُ   قَاَل: َوالَْ اُ، فويَ اا ل انلَّجو
ونساب   قال: وانيعا  اذلي ذكار  بان ُقتَيْبَاَ  رَيلَاٌط  بَاْل َمْعاَ  

اَل يفو  َد يفو اُ ْنيَا الاَْكمو اهو الَّ الزَّ
َ
: أ نثو ْغبَا و يفو احْلَادو يَ ا َوالرَّ  الُزْهدو فو

زَْهارويِّ 
َ
ُم اأْل بوالو َهاَذا لََكَ لَ و يفو اإْلو احو لَّ و الرَّ ا  َكقو دًّ َرةو قَلويٌل جو   اآْلخو

                                                                 

 ( .9246(   مسلم )7422ابلخاري ) (1)

o  p 
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ْن لَكم بن ُقتَ  ْجوَُ، مو
َ
فُْ َما يْبَ َ َوُهَو أ ْجوَُ، مو

َ
الَّ َمْعفَا ُ ؛ َوأ

َ
يَن أ : قَْوُل آَخرو

ْحَواُل مو 
َ
ُ اأْل وَْصااُف احْلََساُن الَْمفَْظاُر الَْمْرِضو

َ
اُل اأْل َن انلَّاسو الاَْكمو

ْسَفار " 
َ
مْحَالو َواأْل

َ
(1)الَْقووُي ىلَعَ اأْل

                                                                 

 (.232 /27رشح صحيح مسلم ) (1)
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شبه من يتفلت منه بعض ايقرآن بانلاية ايِت  ه أيه 3

 ايفلتت من عقلها:
 فَ الصحيح  من حدنث َعبْادو اهللو بْانو ُعَماَر 

َ
الَّ   أ

بِههِ  »قَاااَل:  رَُسااوَل  ههْرآِن َكَمَثههِ  اإْلِ
إِنََّمههها َمَثهه   َصههاِحِب ايْق 

ْطلََقَها َذَهَبْت 
َ
ْمَسَكَها، َوإِْن أ

َ
لَِة، إِْن ََعَهَد َعلَْيَها أ َعقَّ  (1)« الْم 

يبو ُموىَس 
َ
ِّ  و  الصحيح  أنضاً من حدنث أ َعنو انلَّبو

ْرآ»قَاَل:   وا َهَقا ايْق  هَو َتَعاَهد  هد  بَِيهِدهِ لَه  َمَّ َِ َنْفس  ُم 
َن، فََو اَّلَّ

لَِها ق  بِِ  يِف ع  ًتا ِمَن اإْلِ
َشدُّ َتَفلُّ

َ
 (3)« أ

ثْلو  "قَْوهُلُ: "َكمو
لَُ   لَ و  َوالُْمَعقَّ بوالو الُْمَعقَّ ْي: َمَ  اإْلو

َ
لَ و " أ بولو الُْمَعقَّ بو اإْلو بوَضامِّ َصاحو

َقالو   يو الَْمْشُدوَ،ةو بوالْعو
َ
ندو الَْقافو أ يمو َوَفتْحو الَْعْ و الُْمْ َملَ و َوتَْشدو الْمو

؛ َهاابََّه َ،رَْس الُْقااْرآالو  ااريو ي يَُشااُد يفو ُرْكبَاا و ابْلَعو و َوُهااَو احْلَبْااُل اذلَّ
فْا ي خُيَْشاى مو و ريو اذلَّ ااَراُ، َفَمااا َواْستوْمَراَر تواَلَوتوهو بوَربْطو ابْلَعو ُه الشِّ

ارَي َماا َ،اَم  الَّ ابْلَعو
َ
َزاَل اتلََّعاُهُد َموُْجاوً،ا فَااحْلوْفُظ َموُْجاوٌ،  َكَماا أ

َهاُد 
َ
َ اا أ نَّ

َ
ْكرو ألو بواَل بوااذلِّ َقالو َفُ َو حَمُْفوٌظ  وََخ َّ اإْلو َمْشُدوً،ا بوالْعو

                                                                 

 ( .622(   مسلم )2302ابلخاري ) (1)

 ( .622( مسلم )2300)ابلخاري  (3)
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ايلوَ ا  ا ِّ ُنُفاوًرا  َو و حَتْصو نْسو َِْعاَد اْساتوْماَكالو ُنُفوروَهاا احْلَيََواالو اإْلو
: اْساتََمرَّ ّوْمَسااُكُه  يو

َ
ْمَسَكَ ا " أ

َ
ُصُعوَبٌ  . قَْوهُلُ: " ّواْل اَعَهَد َعلَيَْ ا أ

َظَ ا  اإواْل َعَقلََ ا َحفو
فَْد ُمْسلوم  : " فَ نُوَب َعْن نَافو   عو

َ
َوانَ و أ لََ ا  َو و رو

ْطلََقَ ا َذَهبَْت 
َ
َوانَ و ُعبَيْادو اهلل  "  قَْوهُلُ: " َو واْل أ : اْنَفلَتَْت  َو و رو يو

َ
" أ

بَُ ا َفَعَقلََ اا  َََعاَهَدَهاا َصااحو : " ّواْل  فَْد ُمْسلوم  بْنو ُعَمَر َعْن نَافو   عو
َوانَ و ُماوىَس بْانو ُعْقبَاَ   ْطلََق ُعُقلََ ا َذَهبَْت"  َو و رو

َ
ْمَسَكَ ا َو واْل أ

َ
أ

: " ّوَذا قَااَم َصا ُ  بواللَّيْلو َوانلََّ اارو َذَكاَرُ   َعْن نَافو  
َ
ُب الُْقْرآالو َفَقَرأ حو

 " " يهو (1)َو وَذا لَْم َيُقْم بوهو نُسِّ

اْن ُصاُدورو  َهاابو َواخْلُاُروجو مو الَّ الُْقْرآاَل يفو رُسَْع و اذلَّ
َ
يُد أ نُرو

ْد َعلَ  َن الُْعُقلو ّوَذا لَْم ُيَعاهو بوالو الُْمْ لََق و مو بُُه الرَِّجالو اَكإْلو  (3)يْهو َصاحو

                                                                 

 ( ط : انيكتب  السلفي  .2/62) (1)

 ( .427 /9حاهي  السفدي ىلع سنن ابن ماجه ) (3)
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بفض  نسا  يريش لَع غريهن من نسا   ه كىن انليب 2

 ايعرب بركوبهن اإلب :
يَب ُهَريَْرَة ان حايف الصحيح  م

َ
ْعُت اقَ  دنث أ اَل: َسامو

بِههَ ، »َيُقوُل:  رَُسوَل اهللو  هَريْش  َخهرْي  نَِسها   َركِهْاَ اإْلِ
نَِسا   ي 

ْرََعه  لََعَ َزْوج  يِف َذاِت يَِدهِ 
َ
، وَأ  ِطْف  

ْحَناه  لََعَ
َ
بُاو ُهَريْاَرَة «أ

َ
  َيُقوُل أ

 ّوثْرو َذلوَك: َولَْم تَْرَكْب  
ْمَرااَل بَع ىلَعَ  (1) .رًيا َقُط َمْرَيُم بوفُْت عو

كر فوائاد  اذا احلادنث: "... وهو ناذ 
 َ ِْ نَّ  َوقَاْوهُلُ: "َربوا ِ  ىلَعَ َغارْيوهو ْ وَسا،و قُاَري يُل ن ََْفضو )اثلَّانويَُ ( فويهو 
فْاَدُهْم ُرُكاوُب  ناَن ُيْعَ اُد عو و ُ اْم اذلَّ نَّ

َ
؛ ألو بوَل " َّهاَرٌة ّىَل الَْعَربو اإْلو

بولو َعْن الَْعرَ  َ بوُرُكوبو اإْلو بوالو  َفَععَّ الَّ الَْعَرَب َخرْيٌ اإْلو
َ
بو  َوقَْد َعلوَم أ

يلُُ نَّ ُمْ لًَقا. ََْفضو نَّ  فَيُْستََفاُ، بوَذلوَك  ْن َغرْيوهو  مو
بُو ُهَريَْرَة 

َ
َُ ( اْستَفْبََط أ بوَل "  )اثلَّااثلو َ اإْلو ِْ : " َربو و ْن قَْوهلو مو

َ ا لَْم تَْرَكْب بَ  - –ّْخَراَج َمْرَيَم  نَّ
َ
ْن َذلوَك؛ ألو رًيا َقاُط  فَااَل مو عو

وَمْرَيَم فَْضاًل  الَّ ل
َ
ِ  َعلَيَْ ا  َوهلَإ َهكَّ أ ْ وَسا،و قَُري يُل ن ََْفضو نَُكواُل فويهو 

نَّاُه 
َ
يحو أ احو ِ   َوقَاْد َثبَاَت يفو الصَّ ْ وَسا،و قَُري ْكرَثو ن

َ
ْن أ فَْضُل مو

َ
َ ا أ نَّ

َ
َوأ

                                                                 

 (.9296( مسلم )0404ابلخاري) (1)
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ْمَرااَل وَ »قَاَل :   وَسائوَ ا َمْرَيُم بوفُْت عو جيَُ  َخرْيُ ن وَسائوَ ا َخاادو َخرْيُ ن
َراَ، بوَ ااذو و « بوفْااُت ُخااَويْهلو  

َ
رْوو  َوأ

َ
ااَما،و َواأْل َهاااَر َوبويااٌ  ّىَل السَّ

َ
َوأ

وَساا،و  ياُ  ن الَّ الُْماَراَ، بواهو مَجو
َ
وَساائوَ ا  َوأ ريو يفو ن امو رَي الضَّ ََْفسو اإْلوَهاَرةو 

 
َ
ااَما،و َواأْل َِااْ َ السَّ ْي: لُكُ َمااْن 

َ
رْوو أ

َ
. قَااااَل اأْل ااْن النَِّسااا،و رْوو مو

رْوو 
َ
وَسا،و اأْل فُْ َما َخرْيُ ن َدة  مو الَّ لُكَّ َواحو

َ
الَّ َمْعفَاُ  أ

َ
ْيَ ُر أ

َ
انلََّوووُي: َواأْل

يُل بَيْفَُ َما َفَمْسُكوٌت َعفُْه... "  ا اتلَّْفضو مَّ
َ
   (1)يفو َعْصاروَها  َوأ

                                                                 

(1) (6/20.) 
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ودل الرج  املولود املخايف للويه بودل اإلب   ه شّبه انليب 4

 املخايف أللوايها:
يبو ُهَريْاَرَة 

َ
قَااَل: َجااَ،  فَ الصحيح  من حاادنث أ

 ِّ ْن بَ و فََزاَرَة ّوىَل انلَّبو ْت رُياَلًماا  رَُجٌل مو يتو َوَ َ
َ
َفَقاَل: ّوالَّ اْمَرأ

 ُ ْسوََ،  َفَقاَل انلَّبو
َ
ِ : »أ َفَمها »قَاَل: َنَعْم  قَاَل: « ؟بِه   َهْ  لََ  ِمْن إ

لْوَان َها
َ
ْوَرَق »قَااَل: مُحٌْر  قَاَل: « ؟أ

َ
قَااَل: ّوالَّ فويَ اا « ؟َهْ  فِيَهها ِمهْن أ

تَاَها َذلَِ  »لَُوْرقًا  قَاَل: 
َ
َّنَّ أ
َ
ْرٌق  « ؟فَأ اْل نَُكواَل نَزََعُه عو

َ
قَاَل: َعََس أ

وَن يََوَعه  »قَاَل:  ْن يَك 
َ
 (1)« ِعْرٌق  َوَهَقا َعََس أ

ْمثَالو  
َ
"َوفويهو ََضُْب اأْل

َ َعلَيْاهو َهاَذا يفو  َو ائوَل َخ الَّ َهاَذا السَّ
َ
َوتَْشبويُه الَْمْجُ ولو بوالَْمْعلُومو ألو

 ُ يَِّ  فََشبََّ ُه انلَّبو لَُفاُه  َوهلَإ يُ  اآْلَ،مو
ْ
فُُه ُهاَو  َوَيل اُرُ   بوَما َيْعرو فْكو

يَاس  فَإونَُّه  ُصولو ىلَعَ الَْعَمالو بوالْقو
ُ
ْهُل اأْل

َ
 بوهو أ

َهبََّه َهَذا  َواْستََدلَّ
لََّ   لَْوانوَ ا  وََذَكَر الْعو

َ
بولو الُْمَخالوكو ألو ولَْونوهو بوَوَ و اإْلو الرَُّجَل الُْمَخالوَك ل

 ِْ ْرقو  َوقَاَل ا َ نُُزوُع الْعو َعَ   َويهو نَُّه تَْشابويٌه اجْلَاامو
َ
يدو ّهلإَّ أ يقو الْعو ُن َ،قو

ي َحَصالَْت الُْمفَازََعاُ  فوياهو ُهاَو التَّْشابويُه يفو  و يٍّ  َواذَلَّ ْمر  وُُجو،و
َ
يفو أ

                                                                 

 (.2233( مسلم )2032ابلخاري ) (1)

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

يَااسو  ْصاٌل يفو قو
َ
ُ  َوُهاَو أ اايبو يَّ و اْناتَََه قَااَل اخْلَ َّ َاْرعو ْحاَكمو الشا

َ
اأْل

 " بَهو (1)الشَّ

                                                                 

 (.،ار ّحيا، الرتاث.6/293طرح اتلرثيب يف رشح اتلقريب ) (1)
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املؤمن اَّلَ إذا ديع إ  اخلري استجاب  ه شّبه انليب 5

 بسهوية، َْلم  املخوو  األيف اَّلَ ال يمتنع لَع يائده:
روى اإلمام أمحد وابن ماجاه مان حادنث العربااو بْان 

َي   فَْ اا  قال: َوَعَظفَا رَُساوُل اهلل  َسارو َظاً  َذَرفَاْت مو َموْعو
الَْت مو  فَْ ا الُْقلُوُب  َفُقلْفَاا: نَاا رَُساوَل اهلل  ّوالَّ َهاذو و الُْعيُواُل  َووَجو

ََْعَ اُد ّويَلْفَاا؟ قَاااَل:  َظُ  ُماوَ،ِّع   َفَمااَذا  ْم لََعَ »لََموْعو يَهْد تَهَرْكت ك 
اْْلَْيَضا ِ يَلْل َها َكَنَهارَِها، اَل يَِويغ  َعْنَها َبْعِدَ إاِلَّ َهالٌِ ، َمْن يَِعْش 

ْم فََسرَيَ  هبَِِّت، ِمْنك  ْم بَِما َعهَرْفت ْم ِمهْن س  ى اْختَِلفًا َكثرِيًا، َفَعلَْيك 
ههوا َعلَْيَههها بِانلَّوَاِجههِق،   لََفهها ِ الرَّاِشههِديَن الَْمْهههِديَِّو، َعضُّ

ْ
ههنَِّة اخل وَس 

ََمهِ  
ْ
ْل ََ هْؤِمن   اَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحبَِشهيًّا، فَِِنََّمها الْم  ْم بِايطَّ َوَعلَْيك 

يِِف 
َ
 (1)« ، َحْيث َما قِيَد اْنَقادَ اأْل

 "
"فإنما انيفمن اكجلمل األنك" بزن  فااعل انيزماوم يف أنفاه ف او 
بمع  انيلنوف وهو اذلي عقر أنفه فلم نمتف  ىلع قائد  والقياس 

شابه و ال انيلنوف؛ ألنه مفعول. "حيثما قياد انقا،" بياال لوجاه ال
                                                                 

ا كما يف )السلسل   ( واحلدنث صححه العالم  األبلاين ا 40( ابن ماج )26249أمحد) (1)
 ( .206الصحيح ( برقم )
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من هلال انيفمن س ول  اخللق ول  اجلانب  وأال جيعل الشااريع  
زماماً نفقا، به ّىل لك خري  وهذا احلادنث من أجال األحا،ناث 

(1)قدًرا وأعم ا ّخباًرا وأنفع ا ّىل اخلري ّرها،اً" . 

                                                                 

 ( ط:مكتب  ،ار السالم الرياو.2/23اتلفوير رشح اجلام  الصغري) (1)
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 ْلعري:سورَ اْلقرَ من ايقرآن بالسنا  من ا ه مّث  انليب 6

إنَّ للِك يش   َسهَناماً، وَسهَنا  ايقهرآِن : "قال رسول اهلل 
ورَ  اْلقرَ، وإنَّ الشيطاَن إذا َسمع سورََ اْلقرَ ت قرأ، خرَج من  س 

 (1)"  اْليِت اَّلَ ي قرأ فيه سورَ اْلقرَ

                                                                 

 (:222() 202/  9ا يف )السلسل  الصحيح ( ) قال العالم  األبلاين ا  (1)

قيس عن اعصم ابن أيب انلجو، عن أيب  ( من طريق عمرو بن أيب 272/  2" أخرجه احلااكم ) 
موقوفاً و مرفواعً. وقاال: " صحيح اإلسفا، ". و وافقه األحوص عن عبد اهلل بن مسعو، 

 اذلهب.
قلت: وهو عفدي حسن  ألال يف اعصم هذا بعض الضعك من قبل حفظه. ونلصفه اآلخر طريق 

( من طريق محا، بن  446/  9) أخرى عفد  عن اعصم به حنو . و انلصك األول أخرجه ا اريم 
و إن للك يش  ْلاباً ،و إن ْلاب ايقرآن و زا، : "  سلم  عن اعصم به موقوفاً ىلع ابن مسعو،

 " . قلت: و ّسفا،  حسن. املفص 
 مرفواعً حنو   و آخر من حدنث أيب هريرة  و للحدنث هاهد من حدنث س ل بن سعد

( و ل رفه األول مفه هاهد آخر من حدنث  2042و  2042 حنو  و هما َمرجاال يف الكتاب اآلخر )
اْلقرَ سنا  ايقرآن و ذروته ، يو  مع   آية منها ثمايون مرفواعً بلفظ : "  معقل بن يسار

... " . أخرجه  ملاً ،و استخرجت) اهلل ال هلإ إال هو اييح ايقيو  ( من حتت ايعرش فوصلت بها
 عفه .( عن رجل عن أبيه  97/  2أمحد ) 

قلت: و هذا ّسفا، ياهر الضعك  و قد سيم الرجل األول يف بعض ال رق بليب عثماال و رصح 
 في ا بلنه ليس انل دي   ف و جم ول ىلع لك حال" انتَه.

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

"قوهل: )ّال للك يش، سافاماً( أي 
اجلمل  ثم كرث استعماهل في ا حاَت  رفعً  وعلواً  استعري من سفام

صار مثاًل  ومفه سميت ابلقارة سافام القارااَل  وبلااب لك يش، 
.(1)خالصته  وزبدته ملخوذ مان الزبد" 

                                                                 

 ( ط: مكتب  مص َف نزار ابلاز.2/2767رشح ال يب ىلع مشاكة انيصابيح ) (1)
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 شعر رؤو  ايبسا  الاسيات ايعاريات ه شّبه انليب 7

 بَسنا  اْلم 

يبو 
َ
 ُهَريْاَرةَ روى اإلمام مسلم يف )صاحيحه( مان حادنث أ

َمها، : »قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهللو   َره 
َ
ْهِ  انلَّارِ لَْم أ

َ
ِصْنَفاِن ِمْن أ

ْذيَهاِب اْْلََقهِر يَضهْهِرب وَن بَِهها انلَّهاَ ، َونَِسهاٌ  
َ
ْم ِسَياٌط َكأ يَْوٌ  َمَعه 

ْسهنَِمِة اْْل ْخه
َ
نَّ َكأ هه  ِميَلٌت َمهائَِلٌت، ر   وس  ِسَياٌت ََعرِيَاٌت م  ِت ََ

َََهها يَل وَجهد   َََهها، َوإِنَّ رِ َة، َواَل ََيِهْدَن رِ
َنَّ
ْ
لَْن اْل الَْمائِلَِة، اَل يَْدخ 
 (1)« ِمْن َمِسرَيَِ َكَقا َوَكَقا

اَزاتو  اْن ُمْعجو نُث مو "َهااَذا احْلَادو
فَْفاالو َوُهَما َموُْجو ةو  َفَقْد َوَقَ  َهَذاالو الصِّ َ،االو  َوفويهو َذُم َهاَذنْنو انُلبُوَّ

ْن ُهْكروَها   َياٌت مو ْن نوْعَم و اهلل اَعرو يَاٌت مو يَل َمْعفَاُ : اَكسو فَْفْ و  قو الصِّ
وَ اا  َال َِْعَضُه ّوْيَ ااًرا مو ُك  َِْعَض بََدنوَ ا َوتَْكشو يَل َمْعفَاُ  :تَْسرُتُ  َوقو

يَل َمْعفَاُ : تَلْبَُس ثَْوًبا رَ  اا َوحَنْوو و  َوقو مَّ
َ
اُك لَاْواَل بَاَدنوَ ا؛ َوأ يًقا نَصو قو

ْفُظاُه   ياَل َمْعفَااُ : َعاْن َطاَعا و اهلل َوَمااا نَلْاَزُمُ نَّ حو َمائواَلٌت فَقو

                                                                 

(1) (9292.) 
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ياَل: َمااائواَلٌت  ْي: ُيَعلِّْمَن َغرْيَُهنَّ فوْعلَُ نَّ الَْمْذُموَم  َوقو
َ
ياَلٌت أ ُممو

ْكتَافو 
َ
ياَلت  ألو َات  ُممو َ  ُمتَبَْخرتو يَل: َمائواَلٌت َيْمُشاْ َن َيْمشو نَّ  َوقو  و

نَّ  اياَلٌت َيْمُشاْ َن َغارْيهو ْشَ ُ  ابْلََغانَا  ُممو َ مو ْشَ َ  الَْمائولََ  َويهو الْمو
َنَ اا  ْ اْل نَُكعِّ

َ
ْسفوَم و ابْلُْخاتو " أ

َ
تولَْك انيش    ومع  "رؤوس ن َكل

َماَم   أو عصاب  أو حنوها " . ْمفََ ا بولَكِّ عو َوُيَعظِّ
" "رؤوساا ن كلساافم  
ابلخت انيائل  " ابلخت: نوع من اإلبل  ا سفام طويال نفضاج  
نميفاً أو هماهلًإ  هذ  ترف  هعر رأس ا حَت نكوال مائاًل نميفاً أو 
يساراً كلسفم  ابلخت انيائل   وقال بعض العلما،: بل هاذ  انيرأة 

الرجال  حاَت نرتفا  اخلماار  تض  ىلع رأس ا عماما  كعماما 
ويكوال كلنه سفام ّبال من ابلخت ؛ وىلع لك حال ف ذ  َتمال 
رأس ا بتجميل نفنت  "هلإ ندخلن اجلف  وهلإ جيادال رحي اا" نعاوذ 
باهلل نع  هلإ ندخلن اجلف  وهلإ نقربف ا "و ال رحي اا يلوجاد مان 
مسرية كذا وبذا" من مسرية سبع  اعماً أو أكرث  وما  ذلاك هلإ 

هذ  انيرأة اجلف  والعياذ باهلل  ألن ا خرجت عن الصاراط  تقرب 
فه اكسي  اعري  مميل  مائلا  ىلع رأسا ا ماا نادعو ّىل الفتفا  

(1)والزيف  " 

                                                                 

 دار الوطن للنرش.( ط:م062ا7/064رشح رياو الصاحل ) (1)
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 تغيري فطرَ املولود بعد أن خلق لَع ه شّبه انليب 8

 السليمة، باْلهيمة ايِت جدعت بعد سلمتها: ايفطرَ

يبو هُ فَ
َ
ال: قااَل قاَريْاَرَة  الصحيح  مان حادنث أ

بَوَاه  َمهها ِمههْن َمْول ههود  إاِلَّ ي ههودَل  لََعَ ايِْفْطههَرَِ، فَهه: »رَُسااوُل اهللو 
َ
أ

َسايِِه، َكَما ت بْتَ  َدايِِه َوي َنّصهِرَايِِه َوي َمجِّ َعهاَ ، ج  اْْلَِهيَمة  بَِهيَمهًة َ ْ ي َهوِّ
هوَن فِيَهها ِمه ِسُّ بُاو ُهَريْاَرَة ُثامَّ َيُقا« ؟ْن َجهْدََع َ َهْ  حت 

َ
:             وُل أ

اامْتُْم: ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  چ   َو اقْااَرُ،وا ّواْل هو

 . ٧٣الةوم  چ ۉ    ۉ
َمهْن ي هودَل  ي هودَل  لََعَ »و  روان  عفد اإلماام مسلم بلفظ:" 

َدايِِه َوي َنّصه بَوَاه  ي َهوِّ
َ
بِههَ ، َههِقهِ ايِْفْطَرَِ، فَأ هوَن اإْلِ هِرَايِِه، َكَمها تَبْتِج 

وَنَها َْدع  َِ ْنت ْم 
َ
وي وا أ وَن فِيَها َجْدََعَ ، َحَّتَّ تَك  ِد 

َِ قَالُوا: نَاا « َفَهْ  
رًيا؟ قَاَل:  نَْت َمْن َيُموُت َصغو

َ
فََرأ

َ
ي هوا »رَُسوَل اهللو أ ََ ْعلَهم  بَِمها 

َ
اهلل  أ

 (1)« ََعِملِوَ 

                                                                 

 ( 9722( ومسلم)2022ابلخاري) (1)
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"مااا مان 
مولو، ّهلإَّ نو  ىلع الف ارة "؛ أي: ىلع اساتعدا، قباول اإلساالم 
اذلي خلقه اهلل تعاىل يف اإلنساال من العقل واتلميا  با  احلاق 
وابلاطل واخلري والشار بواس   الرشيع   ولو لم تعرتضه آف  مان 

"فالبوا  ج   أبويه هلإستمر علي ا  ولم خيرت رياري ،نان اإلساالم. 
ن و،انه" أي: نعلمانه ايل و،ن   وجيعالنه ن و،نااً. "أو نفصاارانه" 
أي: جيعالنه نصارانياً. "أو نمجساانه" أي: جيعالناه جموساياً  أو 
ريري ذلك من األ،ناال وماذاهب ابلدعا   فاإال طبيعا  اإلنسااال 
َملوقاا  ىلع قبااول مااا عاارو علي ااا ماان اهلإعتقااا، واألفعااال 

 يما ": صاف  نيصادر حماذوف  و "ماا" واألقوال. "كما تناتج ابل
مصدري ؛ أي: نو  ىلع الف رة وهلإ،ًة مثَل ّنتاج ابل يم . "ب يما  
مجعاا،" اجلمعا، من ابل يم  يه ال  لم نذهب من بادن ا يش،  
صف  بل يم   و "ب يما " مفصاوب ىلع احلاال ىلع تقادنر كاوال 

ضاا،  "تنتج" جم وهلًإ أي: و ت يف حال كون ا ب يم  سليم  األع
"هال  أو ىلع أنه مفعول ثااال تلناتج معروفااً مان أناتج: ّذا و .

حتسوال في ا" أي: هل َتدوال وتبصاروال يف تلك ابل يما  "مان 
جداع،": تلنيث األجدع  وهو مق وع األنك أو األذال أو الشف   

"حَتَّ تكونوا أناتم  صف  أخرى بل يم  بتقدنر: مقوهلًإ يف حق ا.
جااا،ع ا أناتم هلإ رياريبم  ولاوهلإ  َتدعون ا"؛ أي: حَتَّ نكوال
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  تعرضكم  ا باجلدع بلقيت سليم  كما و ت  هبه انلَّابا 
وهلإ،ته ىلع الف رة السليم  بوهلإ،ة ابل يم  السليم  عن العيوب  
ريري أال انيرا، في ا سالمت ا عن العيوب الظاهرة  وهفا ساالمت ا 

(1)عن العيوب انيعفوي  " 

                                                                 

 (.223ا2/232رشح مصابيح السف  لإلمام ابلغوي) (1)
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 ه َشبيه هد  وإحراق ذَ اخللصة اَّلَ َن9

 يعبد من دون اهلل باْلم  األجرب

يرو بْانو َعبْادو اهللو ادنث َجاان حاايح  مااَ الصحااف رو
 ِّ الَ ت هِرَ ِي ِمهْن ِذَ : »قَاَل أو رَُساوُل اهللو  اَل:قَ  ابْلََجيلو

َ
أ

ْعبَااَ  ايلََمانويَااَ  قَاااَل: َواَكاَل بَيْتًااا يفو َخااثَْعَم يَُسااىمَّ كَ « ؟ اخلَلََصههةِ 
ْصاَحاَب 

َ
مْحَاَس  َواَكنُاوا أ

َ
ْن أ ائَ و فَاروس  مو َ  َومو فَاْنَ لَْقُت يفو ََخْسو

ْثبُُت ىلَعَ اخلَيْلو  فََضاَرَب يفو َصْدروي َحاَتَّ 
َ
َخايْل  قَاَل: َوُبفُْت هلَإ أ

اهو يفو َصْدروي َوقَاَل:  َصابوعو
َ
ثََر أ

َ
نُْت أ

َ
ْته  وَاْجَعلْهه  َهههاِديًا امهللَّ ثَبِّ »َرأ

ََِعَث ّوىَل رَُساولو اهللو «. َمْهِديًّا َقَ ا  ُثمَّ  فَاْنَ لََق ّويَلَْ ا فََكَساَرَها وََحرَّ
ةْتُاَك   ََِعثَاَك بوااحْلَقِّ  َماا جو ي  و : َواذلَّ ير  ُُ  َفَقاَل رَُسوُل َجرو خُيْعو

ْو:
َ
ْجوَُف أ

َ
َ ا مَجَاٌل أ نَّ

َ
ْجَرُب. قَاَل:  َحَتَّ تََرْبتَُ ا َكأ

َ
َفَباَرَ  يِف َخهْيِ  أ

مْحََس َورَِجالَِها ََخَْس َمرَّات  
َ
 (1). أ

"وقوهل: "تربت ا كلن اا مجاال 
هو عبارة عن خراب ا وهدم ا. وقال ا او،ي:  :أجوف أو أجرب"

مع  "أجوف": أن ا أحرقات  فسقط السقك وبعض ابلفا، وماا 
ي ااا ماان كسااوة  وبقياات خاوياا  ىلع عروهاا ا  ومعاا  اكال ف

                                                                 

 ( 9467) ( ومسلم0393ابلخاري) (1)
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"أجرب": هب  ا ح  ذهاب ساقف ا وبساوت ا وأاعأ جادران ا 
هل  مان اجلارب وصاار ّىل اباجلمل اذلي زال هاعر  ونفاض جا

(1)ا زال" 

                                                                 

 (.22/937اتلوضيح لرشح اجلام  الصحيح) (1)
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 تنمية اهلل بيمينه لصدية ايعبد ه كىن 11

 يةمن كسب طيب، بتنميته لودل انلا

يبو ُهَريْاَرَة اف
َ
قَااَل: قَااَل  َ الصحيح  مان حادنث أ

، َواَل َيْقَبه   : »رَُسوُل اهلل  هب 
َحٌد بَِصهَديَة  ِمهْن َطيِّ

َ
َق أ َما تََصدَّ

ب و  يَْت َتْمَرًَ، َفََتْ ََ َخَقَها الرَّمْحَن  بَِيِمينِِه، َوإِْن 
َ
يَِّب، إاِلَّ أ اهلل  إاِلَّ ايطَّ

ََبههِ ، َكَمهها ي ههَر ِّ يِف َكههفِّ الههرَّمْحَ 
ْ
ْعَظههَم ِمههَن اْل

َ
ههوَن أ ِن َحههَّتَّ تَك 

ْو فَِصيلَه  
َ
ْم فَل وَّه  أ ك  َحد 

َ
 (1)« أ

"قااوهل: "فاااإال اهلل 
نتقبل ا بيميفه  ثم نربي ا لصاحب ا  كما ناريب أحادكم فلاو "  

ياد  ايلما   أي: أال اهلل تعاىل نقبل ا من صاحب ا  فيلخااذها ب
ولكتا ندنه نم   فيفمي ا لصاحب ا  ويبار  في ا ويعت  ب ا عفان  
بالغ   كما نعت  أحادنا بلىلغ ما  نه من انياال  وأنفساه  وهاو 
و  الفاارس  اذلي نعااد نيدافعاا  األعاادا، وقتااا م  ومحاناا  

                                                                 

 ( واللفظ هل.2324) ( ومسلم2423ابلخاري) (1)
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 -األعراو  وانلفوس  واألموال  حَت نصري ما هو بقدر اتلمارة 
مثل اجلبل. -اهلل تعاىل به لشدة عفان  

اح احلدنث ممن سالك طرياق األهااعرة  يف وقد َتبط رُشا 
رشح هذ  اجلمل   وجاؤوا بما ليس هل وجه  م  أال انيتَكم به قاد 
أع   من الفصااح  وابليااال وانلصاح للساام   واحلارص ىلع 
وصول اخلري ّيله  ماا ليس عليه مزيد  فيجب أخاذ لَكماه ىلع 

أقادر ىلع  باه  و حسااال الظان باه  ف او ياهر   واإلنماال 
أعلم باهلل مف م  فليس  ّنضاح ما نريد من هفهلإ،  كما أنه 

لَكمه ماجا  ّىل تلك اتللويالت ابلار،ة  و اتلمحالت انيتَكف   
 (1)" –عفا اهلل عفا وعفه  -اكل  ذكر ابن حجر 

"قاوهل 
: الَْفلُاُو :"َكمَ   ْهُل اللَُغ و

َ
يلَُه" قَاَل أ ْو فَصو

َ
َحُدُكْم فَلُوَُّ  أ

َ
ا نَُريبِّ أ

ايُل  َل  َوالَْفصو َل وَُعازو ْي فُصو
َ
هو أ مِّ

ُ
َ َعْن أ نَُّه فيُلِّ

َ
َ بوَذلوَك ألو الُْمْ ُر  ُسيمِّ

يٌل بوَمْعَ  َمْفعُ  هو  فَعو مِّ
ُ
ْن ّورَْضاعو أ َل مو يح   َوَ ُ انلَّاقَ و ّوَذا فُصو وٌل َكَجرو

َوقَتويل  بوَمْعاَ  جَمْاُروح  َوَمْقتُاول   َو و الَْفلُاوِّ لَُغتَااالو فََصايَْحتَاالو  
نُد الْاَواوو   مو َوتَْشادو ْهاَ ُرُهَما َفاتُْح الَْفاا،و وََضاُم الاالَّ

َ
فَْصُحُ َما َوأ

َ
أ

َواثلَّانويَُ  َكْساُر الَْفا،و َو وْساَكاُل الالم وَتفيك الواو" .
                                                                 

 ( توزي  مكتب ا ار بانيدنف  انيفورة.2/442رشح كتاب اتلوحيد من صحيح اإلمام ابلخاري) (1)
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 اَّلَ يرفع يفسه بنصهرَ يومه ه شّبه انليب 11

 باْلاط ، ببعري سقط يف برئ فأراد أن يرفع يفسه منها بَقيَبه

روى اإلماام أمحاد واحلااكم مان حادنث عباد اهلل بان 
ِّ مسعو، َ،م   قَاَل: اْنتََ يْاُت ّوىَل انلَّابو

َ
اْن أ َوُهاَو يفو ُقبَّا   مو

َ  رَُجاًل َفَقاَل: مَحَْرا ْرَبعو
َ
ْن أ ْنهت ْم »َ، يفو حَنْو  مو

َ
هْم وَأ ٌٌ يَك  إِيَّه  َمْفت هو

ْم، فَلَْيتَّههِق اهلَل  ْدَرَ  َذلِههَ  ِمههْنك 
َ
ِصههيب وَن، َفَمههْن أ وَن م  ههور  َمْنص 

 َِ ، َوَمَثه   اَّلَّ ْنَكِر َويْلَِصْ  رمَِحَه  وِف َويْلَْنَه َعِن الْم  ْر بِالَْمْعر  م 
ْ
َويْلَهأ

دُّ بَِقيَبِهِ  َو َيم  َقِّ َكَمَثِ  اْْلَِعريِ َيََتَدَّى َفه 
ْ
 (1)« ي ِعو  يَْوَمه  لََعَ َغرْيِ احل

                                                                 

( وقال: هذا حدنث صحيح اإلسفا، ولم خيرجا   6022( )4/962(  واحلاكم  ) 0232أمحد)  (1)
ا يف تعليقه ىلع انيستدر   واحلدنث صححه العالم  األبلاين  وسكت عفه هيخفا الوا،ي ا 

 (.2020ا يف )السلسل  الصحيح ( برقم ) ا 
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 ه َشبيه مرض ايفاجر أو املنافق باْلعري،13

رس 
 
ق  ولم أ  ال يدرَ لم ع 

اا 420ا كما يف )األ،ب انيفر،(: قال اإلمام ابلخاري ا 
بُو َعَوااَل َثفَا ُموىَس قَ َحدَّ 

َ
َثفَا أ   دو الَْملوكو بْنو ُعَمارْي    َعْن َعبْ نَ َ : َحدَّ

ِويهو قَاَل َعْن َعبْدو الرَّمْحَنو بْنو 
َ
يد   َعْن أ   واََعَ، ُكفُْت َمَ  َسلَْماالَ  :َسعو

يًضا يفو كوفَْدةَ  ا َ،َخَل َعلَيْهو قَاَل   َمرو طْشو فَلَمَّ
َ
ْؤِمِن فَِِنَّ َمَرَض ا  ارْ : أ لْم 

ْْلَِعريِ َعَقلَه  
ََ ْسَتْعَتًبا، َوإِنَّ َمَرَض ايَْفاِجِر  اَرًَ َوم  ََيَْعل ه  اهلل  َُل  َكفَّ

ْرِسَ  
 
ِقَ  َولَِم أ ْرَسل وه  ، فَلَ يَْدرَِ لَِم ع 

َ
ْهل ه  ا مَّ أ

َ
 (1). أ

"أي: أال 
نيفمن  فاإذا أصابه انيرو ثم هَ مفه فإناه انيفافق ىلع خالف ا

هلإ حير  فيه ساكفاً  وهلإ نلتفت ّيله  وهلإ نعتاع وهلإ ناتعظ بااه  
ويكوال اكبلعري اذلي عقله أهله ثم أطلقو   فاال ناادري نيااذا 
عقلو   وهلإ نياذا أطلقو   أي: أنه هلإ يستفيد من ذلك يف تكفاري 

باق  يف رييه وضاالهل  اذلنوب  وهلإ نتعظ ويعتع يف انيستقبل  ف و
(3)ونفاقه" 

                                                                 

 : صحيح اإلسفا،.222ا يف )صحيح األ،ب انيفر،( ص م  األبلاين ا قال العال (1)
 رشح سنن أيب ،او، انظر انيكتب  الشامل . (3)
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ب بها املث  أيها من خيار ما  ايعرب  ومما ُض 

ما أخرجه اإلمام مسلم يف )صحيحه( من حدنث ُعْقبََ  بْنو 
ر   َوحَنْاُن يفو الُصافَّ و  َفَقااَل:  قَاَل: َخَرَج رَُساوُل اهللو  اَعمو

ْن »
َ
ِبُّ أ  َ ْم  يُّك 

َ
َ َ َِ

ْ
ْو إَِ  ايَْعِقيهِق، َفَيهأ

َ
َّ يَْو   إَِ  ب ْطَحاَن، أ َو    َيْغد 

، َواَل َقْطِع رَِحم     َفُقلْفَاا: نَاا «؟ِمْنه  بَِناَقَتْوِ َكْوَمهاَوْيِن يِف َغرْيِ إِثْم 
ُب َذلوَك  قَااَل:  ْم إَِ  الَْمْسهِجِد »رَُسوَل اهللو حُنو ك  َحهد 

َ
و أ فََل َيْغهد 

َ
أ

، َخهرْيٌ َُل  ِمهْن َفَيعْ   آيَتَهْوِ ِمهْن كَِتهاِب اهللِ َعهوَّ وََجه َّ
 
ْو َيْقرَأ

َ
، أ لَم 

، َوِمهْن  ْرَبهع 
َ
ْرَبٌع َخرْيٌ َُل  ِمْن أ

َ
، وَأ ، َوثََلٌث َخرْيٌ َُل  ِمْن ثََلث  يَاَقَتْوِ

بِ ِ  ْعَداِدِهنَّ ِمَن اإْلِ
َ
 (1) «أ

لكاوم: (: انلاقا  العظيما  السافام انيشاارف   واوالكوما )
انيوض  انيشارف  ويقال لصاعة ال عاام: الكوماا  هلإرتفاع اا  
واتلكويم: الرف   و نما َضب انيثال ب اا ألن اا مان خياار ماال 

 (3)العرب وأحب ا ّيل م. 

                                                                 

(1) (230.) 
 ا. ( للقاِض ابليضاوي ا 2/222حتف  األبرار رشح مصابيح السف ) (3)
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 ومن األمثلة ايعربية )ما هكقا يا سعد تورد اإلب (

سافه. ويتمثلاوال وهذا انيثل نَُّضب نين تكلاك أمراً هلإ حي
 ب ذا ابليت من الشعر:

 أور،ها سعد وسعد مشتمل        ... ما هكذا نا سعد تور، اإلبل
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 تسمية العِشاء بالعتمة ألن األعراب كانوا

يشتغلون باإلبل ويؤخرون صالة العشاء بسبب ذلك
بْانو  روى اإلمام مسلم يف )صحيحه( من حدنث َعبْادو اهللو 

ْعُت رَُساوَل اهللو  ُعَمَر  م  »َيُقاوُل:  قَاَل: َسامو اَل َتْغلَِبهنَّك 
هوَن  هْم ي ْعتِم  ، َوه  اَل إِنََّهها ايِْعَشها  

َ
ْم، أ ْعرَاب  لََعَ اْسهِم َصهَلتِك 

َ
اأْل

بِ ِ  م  »   و يف روان :"«بِاإْلِ ْعرَاب  لََعَ اْسِم َصهَلتِك 
َ
م  اأْل اَل َتْغلَِبنَّك 

، َوإِنََّها ت ْعتِم  ِِبَِلِب اإِلبِ ِ ايِْعَشا ِ   (1)«، فَِِنََّها يِف كَِتاِب اهللِ ايِْعَشا  

َشاا،و   : "قَْوهُلُ  ْعَراُب ىلَعَ اْسمو َصاَلتوُكُم الْعو
َ
ََْغلوبَفَُّكُم اأْل "هلَإ 

شَ  َ ا يفو كوتَابو اهلل الْعو الَّ ّونَّ
َ
" َمْعفَااُ : أ بوالو ااَلبو اإْلو و َُْعتوُم مو َ ا  اُ، َو ونَّ

ْي: 
َ
بوالو  أ ااَلبو اإْلو و ْم ُيْعتوُماواَل مو ْعَراَب يَُسُموَنَ ا الَْعتََمَ  لوَكْونو و

َ
اأْل

َشااُ، يفو  َما اْسُمَ ا يفو كوتَاابو اهلل الْعو اَلمو  َو ونَّ ةو الظَّ دَّ ُرونَُه ّوىَل هو نُفَخِّ
َََعاااىَل: قَااْولو اهلل   َفيَنْاابيَغو  1٥النةةو   چ  ې ې ې ىچ  

يَح و  احو ناثو الصَّ َحا،و
َ
َشاَ،  َوقَاْد َجااَ، يفو اأْل اْل تَُسُموَها الْعو

َ
لَُكْم أ

:" لَْو َيْعلَُمواَل َماا يفو الُصابْحو َوالَْعتََما و  نثو يَتَُ ا بوالَْعتََم و  َكَحدو تَْسمو
تَوُْهَما َولَاْو َحبْاًوا" َوَغارْيُ 

َ
اْن وَْجَ اْ و  أَل َذلواَك  َواجْلَاَواُب َعفْاُه مو

                                                                 

(1) (744.) 

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

يهو  ولتَّزْنو الَّ انلَّْهَ َعنو الَْعتََم و ل
َ
َيَاالو اجْلََوازو  َوأ َل بلو نَُّه اْستُْعمو

َ
َحُدُهَما: أ

َ
أ

َب بوالَْعتََما و َماْن هلَإ َيْعاروُف  نَُّه ُخوطو
َ
ُل أ : حَيْتَمو يمو  َواثلَّاينو هلَإ لولتَّْحرو

َشاَ، فَُخو ْهاَ ُر الْعو
َ
نَّاُه أ

َ
فُُه  َواْستَْعَمَل لَْفَظ الَْعتََما و ألو َب بوَما َيْعرو طو

َو  َشااَ، ىلَعَ الَْمْغاروبو فَا فَْد الَْعاَربو  َو ونََّماا اَكنُاوا ُيْ لوُقاواَل الْعو عو
ْعاَراُب ىلَعَ اْسامو َصااَلتوُكُم 

َ
: "هلَإ َيْغلوبَفَُّكُم اأْل يحو ابْلَُخارويِّ َصحو

َشاُ،" فَلَْو قَاَل لَْو َيْعلَُمواَل َماا يفو الَْمْغروبو  قَا ْعَراُب الْعو
َ
ََُقوُل اأْل َل َو

الَّ الُْمَراَ، الَْمْغروُب واهلل أعلم" .
َ
ُموا أ َشا،و تَلََوهَّ الُصبْحو َوالْعو
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اإلبل تؤثر يف رعاتها يف الغلظة والشدة والقسوة

 الطس  الشا ، تفثر يف مالطس ا ألال م
ألال اإلبال في ا قوة وهي ف    وهفهلإ، هلإطسوا اإلبل فلثرت في م؛

فلثرت علي م بالفخر واخليال،.
الَّ رَُساوَل اهللو فَ الصحيح  من حدنث أيب هريرة 

َ
أ

ْهه ِ »قَاَل:  
َ
 َيَل   يِف أ

ْ
ْفِر ََنَْو الَْمْشهِرِق، وَايَْفْخر  وَاخل    ايْك 

ْ
 َرأ

ْهِ  ايَْغَنمِ 
َ
ِكيَنة  يِف أ ْهِ  الَْوَبِر وَالسَّ

َ
اِديَن، أ بِِ  ايَْفدَّ َْيِ  وَاإْلِ

ْ
 (1)« اخل

يبو َمْسُعو،  
َ
ُ  و  الصحيح  أنضاً َعْن أ َهاَر انلَّبو

َ
قَاَل: أ

َنها، َوإِنَّ ايَْقْسهَوََ »ِويَدو و حَنَْو ايْلََمنو  َفَقاَل:   يَمهاَن َهه  اَل إِنَّ اإْلِ
َ
 أ

بِههِ ، َحْيه    ْذيَهاِب اإْلِ
َ
هوِ  أ ص 

 
اِديَن، ِعْنَد أ ل وِب يِف ايَْفدَّ َوِغلََظ ايْق 

َضَ  ْيَطاِن يِف َربِيَعَة، َوم   (3)« َيْطل ع  يَْريَا الشَّ
نَن "  " قَااْوهل  ا،و : " يفو الَْفاادَّ

نَُّه بوتَ 
َ
ُ أ يْبَاينو بُو َعْمرو الشَّ

َ
اال  " فََزَعَم أ ال َوُهَو مَجْا  " فَادَّ يكو ا َّ ْخفو

بَاَرة َعْن ابْلََقر الَّا و حُيْاَرث َعلَيَْ اا. َحااَكُ   ال  َوُهَو عو ندو ا َّ بوتَْشدو
َ ا  ُِ ْصاَحا

َ
. وىلََعَ َهَذا الُْمَرا، بواَذلوَك أ نَْكَرُ  َعلَيْهو

َ
بُو ُعبَيْد  َوأ

َ
َعفُْه أ

                                                                 

 (.29( مسلم )0032ابلخاري ) (1)

 (.22( مسلم )0039ابلخاري) (3)
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َواب يفو " ال مَجْ  "  فََحَذَف الُْمَضاف. َوالصَّ ندو ا َّ نَن " بوتَْشدو ا،و الَْفدَّ
نث  ْهاال احْلَاادو

َ
َ،ة. َوَهااَذا قَااْول أ وهلَإُهَمااا ُمَشاادَّ

ُ
ا، " بوااَدالَْ و أ فَاادَّ

اوْت  ناد " َوُهاَو الصَّ اْن " الَْفدو ْهل اللَُغ   َوُهَو مو
َ
ِّ مُجُْ ور أ ْصَميعو

َ
َواأْل

ْصَوات ْم يفو 
َ
ََْعلُو أ نَن  و ند. َفُ ْم اذلَّ دو ْم  الشَّ  ّوبول ْم  وََخيْل ْم َو ُحاُروثو و

اْن  ُواَل مو : ُهْم الُْمْكارثو بُو ُعبَيَْدة َمْعَمر بْن الُْمثَ َّ
َ
َوحَنْو َذلوَك. َوقَاَل أ

لْك.
َ
فَْ ا ّوىَل اأْل ائَتَْ و مو َحُدُهْم الْمو

َ
نَن َيْملوك أ و بول اذلَّ اإْلو

فْ قَْوهل:"وَ  نَن عو ا،و بول" ّوالَّ الَْقْسَوة يفو الَْفدَّ ْذنَاب اإْلو
َ
ُصول أ

ُ
د أ

فْد َسْوق ْم لََ ا "  يَاح عو نَن لَُ ْم َجلَبَ  وَصو و  (1)َمْعفَاُ : اذلَّ
"وقال اخل ايب: ّنما ذم هفهلإ، 
هلإهتغا م بمعاجل  ما هم فيه عن أمور ،نف م  وذلك نفضااى ّىل 

وانيوحدة أي: ليساوا  قساوة القلب. قوهل :"أهل الوبر " بفتح الواو
من أهل انيدر ألال العرب تعع عان أهال احلضاار بلهال انيادر 
 وعن أهل ابلا،ن  بلهل الوبر  واستشلك بعض م ذكر الاوبر بعاد 
ذكر اخليل وقال :أال اخليل هلإ وبر  ا وهلإ اهاكل فيه ألال انيرا، ما 

(3)بيفته" 

                                                                 

 (9/04ح انلووي لصحيح مسلم )رش (1)

 ( انيكتب  السلفي  .7/029فتح ابلاري) (3)
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َ
سميةِ مل

ّ
 اإلبلِ اأَلمر بِالت

َ
 ركوب

َ
 ن أراد

ا
َ
ورها به

ُ
ه

ُ
 عن ظ

َ
اطني

َ
 الشي

َ
نفــر

ُ
لِي

َثفَا َعتَّااٌب  قَاَحا –( 27302ا ) قال اإلمام أمحد ا  اَل: دَّ
ُِْن ّوْسَحاَق  قَ   ُ َثفَا َعبُْد اهللو  وََعيلو خْ اَحدَّ

َ
نَا َعبُْد اهللو َيْعا و ااَل: أ َعَ

َِْن الُْمبَارَ و  قَ   اا
ُ
نَا أ ْخَعَ

َ
ُِْن َزيْد   قَ اَل: أ ُِْن اَساَمُ   ُد  ينو حُمَمَّ ْخَعَ

َ
اَل: أ

بَاُ  ا محزة بن عمرو األساليم 
َ
َ  أ نَُّه َسمو

َ
ُقوُل: ا  نَا اامَحَْزَة  أ

ِّ بَِعههَ َعلَيُقوُل: "  ْعُت رَُسوَل اهللو اَسمو  ري  َشهْيَطاٌن، هى َظْهِر   
وا اهلَل َعههوَّ وََجهه َّ  وَههها فََسههمُّ وا َعههْن فَههَِِذا َركِْبت م  هههر  ، ا ههمَّ اَل ت َقصِّ

مْ   (1) "َحاَجاتِك 
" ابلعري يشمل اجلمل وانلاق  اكإلنساال للرجل وانيرأة  و نماا 
يسىم بعرًيا ّذا أجذع أي: ّذا صار سافه َخاس سان   واجلما  
أبعرة وأباعر وبعراال؛ ومع  اجلمل : حيتمال ّجارا، اللفاظ ىلع 

يقا  حيمااله ىلع حقيقته  فيكوال ىلع ي ر لك بعري هاي اال حق
انلفور يلوق  األذى بصااحبه اآل،يم اذلي هاو عادو الشاي اال  
وحيتمل أال انلفور والشار من طب  األبل  فه ّذا نفرت صاارت 

                                                                 

ا كما يف )اتلعليقات احلساال ىلع صحيح ابن حبااال(  احلدنث حسفه العالم  األبلاين ا  (1)
 ( فقال: حسن صحيح.2633رقم )
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كاالال ىلع ي رهااا هااي اال .... نعاا  هلإ نقعاادكم عاان ربوب ااا 
واستخدام ا يف حواجئكم وجو، الشاي اال ىلع ي رهاا أو هادة 

واستخدموها فاهلل تعاىل ناذلل ا نفورها  بال سموا اهلل عز وجل 
 (1)وهي ان ا بعب  اسمه عز وجل " 

                                                                 

بلاوغ  الفتح الرباين يف ترتيب مسفد اإلمام أمحد بن حممد بن حفبل الشيباين ومعاه كتااب) (1)
( 2/72األماين من أرسار الفتح الرباين(  لَكهما تليلك أمحد عبد الرمحن ابلفا الش ري بالسااعيت )

 ،ار ّحيا، الرتاث العريب .
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 عظيم

ٌ
 كبري وأجر

ٌ
 فضل

ملن تصدق بناقةٍ يف سبيل اهلل تعاىل
دنث ا يف)صاحيحه( ماان حاا ام مسلم ا اروى اإلم

نَْصارويِّ 
َ
يبو َمْسُعو،  اأْل

َ
ََمُْ وَم    َفَقاَل:  قَاَل: َجاَ، رَُجٌل بوفَاقَ    أ

لَهَ  بَِهها يَهْوَ  ايِْقَياَمهِة : »َهذو و يفو َسبويلو اهللو  َفَقاَل رَُسوُل اهللو 
وَمةٌ  َُّها ََمْط  (1)« َسْبع  ِمائَِة يَايَة  ُك 

اْل نُفْخذ َحبْل
َ
ريو أ َ اُم ابْلَعو ْو َكتَّااال   "خو

َ
ْو َهعر أ

َ
ك  أ ْن يلو مو

ارف اآْلَخاُر َحاَتَّ  فيُْجَعل يفو أَحد َطَرفيه َحلْق  ُثمَّ يَُشدا فوياهو ال َّ
ي  و اا اذلَّ مَّ

َ
. َوأ اهو مو ري اكحلْلق   ثُم ُيَقا، ابَلعري  ُثمَّ نُثَا َّ ىلَعَ ََمْ و نَصو

مام "  يقاً َفُ َو الزِّ نْكو َ،قو
َ
(3)جُيْعل يفو اأْل

: قيال: حيتمال أال انيارا، هل أجار سابعمائ  --"قال انلوويا 
ناقا . وحيتمل أال نكوال ىلع ياهر   ويكاوال هل يف اجلفاا  ب اا 

                                                                 

(1)  (2229.) 

 ( انظر ما،ة )َخَ َم( .9/23) (3)

o  p 
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سبعمائ   لكا واحدة مف نا َم وم   نربب نا حيث يشاا، للتازنا   
هذا اهلإحتمال أي ر. انتَه.كما جا، يف خيل اجلفا  وَُنُب ا  و

: هاذا اهلإحتمال األخاري -عفا اهلل تعاىل عفه  -قال اجلام  
؛ ألال نصوص الشارع ّذا أمكن  هو احلقا  كما استظ ر  انلوويا
محل ا ىلع ياهرها تع ا  وهلإ نصاار ّىل اتللويال ّهلإ عفاد وجاو، 
،يلل عليه. ومما نفياد هذا اهلإحتمال الظاهر كماا قااال القااِض 

قوهل: "َم وم " فإنه ياهر يف كون ا ناق  علي اا  - -ياو ع
: هاذ  احلساف  --وقال القرطبا  خ ام ا. واهلل تعاىل أعلم.

مما ُضوعك ّىل سبعمائ  ضعك  وهو أقصاى األعدا، انيحصاورة 
ڌ    چ ال  تضاَعك احلسفات ّيل ا  وهاذا كماا قاال تعااىل: 

  وبيق  ١٦٢ة:  البقة چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ
بعد هذا انيضاعف  من ريري حصار  وهلإ حدا  ويه مف وما  مان 

اناتَه.   اآلناا  ١٦٢البقةة:   چ  ک  ک     ک  گچقوهل تعااىل: 
واهلل تعاىل أعلم بالصواب  و يله انيرج  وانيآب  وهاو انيساتعاال  

 (1)وعليه اتلالكال " 

                                                                 

 (.97/003رشح سنن النسايئ انيسىم )ذخرية العقىب يف رشح انيجتىب() (1)
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من أحكام ومسائل اإلبل

ر:
ّ
 ولإلبل أحكام ومسائل كثرية نذكر منها ما تيس

 ه منها: َ  أك  حلمها باإل اع:1

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  چ  قال تعاىل يف كتابه الكريم:

 ٥النحل   چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

"نقاول 
تعاىل ذكر : ومن حججه عليكم أن ا انلاس ما خلق لكم من 

رها لكم  وجعل لكام مان أصاواف ا وأوبااارها األنع ام  فسخَّ
وأهعارها مالطس تدفةوال ب ا  ومفااف  مان أبلان اا  وي ورهااا 

نقول: ومن األنعام ماا تالكلوال  چۅ  ۅ   چ ترببون ا 
حلمه اكإلبل وابلقر والغفم  وسائر ما نفا حلمه".

o  p 
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 ا،جواز رشب أْلايهومنها: ه 3

ّر  أكل ها ورشبها لَع بي إرسائي  وح 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  چ     قال عزا وجال:

 ٦٦النحل   چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ

ٿ  ٿ  چ "أي: 

تستدلوال ب اا چ ٹچ ال  سخرها اهلل نيفافعكم  چٿ  ٹ   
يث أسقاكم مان ب ون اا ىلع كمال قدرة اهلل وسع  ّحسانه ح

انيشتمل  ىلع الفرث وا م  فلخرج من ب  ذلك بلفا خالصا مان 
الكدر سائغا للشارب  لِلته وألنه يسيق ويغذي  ف ال هاذ  ّهلإ 
قدرة ّ ي  هلإ أمور طبيعي . فالي يش، يف ال بيع  نقلب العلك 
اذلي تلكله ابل يم  والرشاب اذلي ترشبه من انيا، العذب وانيلح 

خالصا سائغا للشارب ؟ " . بلفا
يبو ُهَريَْرَة 

َ
ِّ و  الصحيح  من حدنث أ    َعنو انلَّبو

ائِيَ  الَ ي ْدَرى َمها َفَعلَهْت، َوإِ ِّ الَ »قَاَل:  ههٌة ِمْن بَِي إرِْسَ مَّ
 
ف ِقَدْت أ

ْْلَان  اإِلبِِ  لَْم ََْشهَرْب، وَ 
َ
َراَها إاِلَّ ايَفاَر، إَِذا و ِضَع لََها أ

 
إَِذا و ِضَع لََها أ

o  p 
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ا ِ رَشَِبْت  ْْلَهان  الشَّ
َ
َّ « أ ْعَت انلَّابو نْاَت َسامو

َ
ثُْت َكْعبًا َفَقااَل: أ فََحدَّ

 اتلَّْوَراَة؟ 
ُ
قَْرأ

َ
فَل

َ
َراًرا  َفُقلُْت: أ  (1)َيُقوهُلُ؟ قُلُْت: َنَعْم  قَاَل أو مو

"َمْعاَ  
ائوياَل ُ،واَل  َهاَذا: َماْت ىلَعَ بَا و ّورْسَ بْلَاَنَ اا ُحرِّ

َ
بوالو َوأ الَّ حُلُوَم اإْلو

َ
أ

بولو ُ،واَل الَْغفَمو  و اإْلو َِ ْن لَ َرةو مو
ْ
 بواْمتوفَاعو الَْفل

بْلَانوَ ا  فََدلَّ
َ
حُلُومو الَْغفَمو َوأ

ائويَل  ْن بَ و ّورْسَ َ ا َمْسٌخ مو نَّ
َ
 اتلَّْوَراَة " ُهَو    قَْوهُلُ :" قُلُْت (3)ىلَعَ أ

ُ
قَْرأ

َ
أ
َ
أ

ْعلَاُم وهلإ 
َ
ْستوْفَ امو َوُهَو اْساتوْفَ اُم ّونَْكاار   َوَمْعفَااُ : َماا أ بوَ ْمَزةو اهلإو

 ِّ ْنُقُل َعنو اتلَّْوَراةو َوهلَإ َغرْيوَهاا عفدي يش، ّهلإا عن انلَّبو
َ
  َوهلَإ أ

 
َ
واَلفو َكْعابو اأْل َوائولو َهيْةًا  َلو

َ
ْن ُكتُبو اأْل اْن هَلُ مو مَّ ْحبَاارو َوَغارْيو و مو

تَابو " . ْهلو الْكو
َ
لْمو أ لٌْم بوعو عو

                                                                 

 (.9226م)( مسل0032ابلخاري) (1)
( ط: انيكتب  السلفي  : " قَاَل ا نعا   6/273ا يف )فتح ابلاري() قال احلافظ ابن حجر ا  (3)

الَّ الَْممْ 
َ
يحو ُمْسلوم  أ وَما َثبََت يفو َصحو ُل قُلُْت وََهَذا ُهَو الُْمْعتََمُد ل ُسوَخ ابن اتل  ا ّوالَّ الَْمْمُسوَخ هلَإ نَنْسو

فَْدُ   ََّ لَْم ُيْ لوْك قَْوًما َفيَْجَعُل لَُ ْم نَْسااًل"  َوقَاْد هلَإ نَْسَل هَلُ وَعو نثو بن َمْسُعو،  َمْرفُواًع: "ّوالَّ اهلل ْن َحدو مو
 ْ ْن نَْسلو ال َرَ،ةو مو َن الْقو الَّ الَْموُْجوَ، مو

َ
ِّ ّوىَل أ بُو بَْكرو بْنو الَْعَريبو

َ
اُج َوأ بُو ّوْسَحاَق الزَّجَّ

َ
َمْمُسوخو  وَُهَو َذَهَب أ

َّ َمذْ  الَّ انلَّابو
َ
يحو ُمْسالوم  أ نًْضاا يفو َصاحو

َ
َ  َهب َهاذ  اْعتمد من ذهب ّويَلْهو ىلع ماثبات أ يتو

ُ
اا أ لَمَّ

ائويال هلإأراهاا  َخْت   َوقَاَل يفو الفلر فقدت أم  من ب  ّورْسَ َن الُْقُروالو الَّ و ُمسو بِّ قَاَل لََعلَُّه مو بوالضَّ
َجاَب اجْلُمْ 

َ
َر  َوأ

ْ
نَُّه ّوهلإَّ الَْفل

َ
وَك بوأ ْمارو يفو َذلواَك  ُ وُر َعْن َذل

َ
يَق و اأْل َقو اْل نُوََح ّويَلْهو مو

َ
وَك َقبَْل أ قَاَل َذل

نث بن مَ  و فَإونَُّه َجَزَم بوهو َكَما يفو َحدو
َْ واَلفو انلَّ ْن َذلوَك َلو ،  مو ويَشْ تو اجْلَْزُم َعفُْه ط

ْ
وَك لَْم نَل ل َ ...."َوذلو  ْسُعو، 

ا : " انيعروف أال انيسخ هلإ نعيِ أكرث من ثالث  أنام  هكذا يف  بن باز ا وقال اإلمام ا
األحا،نث الصحيح   ولعل هذا قبل أال نعلم أال انيسخ هلإ نعيِ" انظر كتاب )احللل اإلبريزي  

 (0/26من اتلعليقات ابلازي  ىلع صحيح ابلخاري()
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 جواز رشب أبواهلا، واالستشفا  بها:ومنها: ه 2

نَسو بْنو َماالوك  
َ
الَّ َنَفاًرا   فَ الصحيح  من حدنث أ

َ
أ

ُموا ىلَعَ رَُسااولو اهللو  ااْن ُعاالْك  َثَمانويَااً   قَاادو   َفبَاااَيُعوُ  ىلَعَ   مو
ْجَساُمُ ْم  فََشَكْوا َذلوَك ّوىَل 

َ
َمْت أ رَْو  وََسقو

َ
اإْلوْساَلمو  فَاْستَوََْخُوا اأْل

ههوَن َمههَع َراِعيَنهها يِف إِبِلِههِه، »  َفَقاااَل: رَُسااولو اهللو  اَل ََتْر ج 
َ
أ
ْْلَايَِها

َ
بْوَالَِها وَأ

َ
ْن   َفَقالُوا: بىََل  فَ «َفت ِصيب وَن ِمْن أ ُبوا مو َخرَُجوا  فََشارو

بوَل  َفبَلََغ َذلواَك  َ َوَطَرُ،وا اإْلو ايو بْلَانوَ ا  فََصُحوا  َفَقتَلُوا الرَّ
َ
وَ ا َوأ بَْوال

َ
أ

اْم رَُسوَل اهللو  َمَر بو و
َ
ْم  فَل َ، بو و ُبوا فَِجو ْ،رو

ُ
ْم  فَل   َفبََعَث يفو آثَاروهو

رُْجلُُ ْم  وَ 
َ
ْم َوأ ن و نْدو

َ
َعْت أ اْمسو َفُق و ْعيُفُُ ْم  ُثمَّ نُبواُذوا يفو الشَّ

َ
َر أ ُسمو

 (1)َحَتَّ َماتُوا . 
"َواْساتََدلَّ 
الَّ بَاْوَل َماا نُاْفلَكُ حَلُْماُه َو 

َ
نثو أ مْحَاَد بوَ َذا احْلَدو

َ
ْصَحاُب َمالوك  َوأ

َ
أ

 ُِ ْصااَحا
َ
َجاااَب أ

َ
َراالو  َوأ ااَن الَْقااائولوَ  َرْوثَااُه َطاااهو فَا َوَغاارْيُُهْم مو

بَْواَل اَكاَل لولتََّداووي َوُهَو َجاائوٌز بوُكالِّ 
َ
َبُ ُم اأْل الَّ رُشْ

َ
َما  بول بوفََجاَستو و

َراتو  َوى اخْلَْمرو َوالُْمْسكو اَل لَُ اْم (3)انلََّجاَساتو سو ذو
َ
يَل َكيَْك أ   فَإواْل قو

                                                                 

 ( .2762(   مسلم )0322ابلخاري ) (1)

 انلجاسات هلإ جيوز اتلداوي ب ا.الصحيح خالفه  ألال  (3)

o  p 
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؟ فَااجْلََوا اَدقَ و و الصَّ َِ اَن يفو رُشْبو لَ َ  مو بْلَاَنَ اا لولُْمْحتَااجو
َ
الَّ أ

َ
ُب: أ

فُْ ْم "  َ  َوَهُفهلَإ،و ّوْذ َذاَ  مو (1)الُْمْسلومو

: ا يف )صاحيحه( : وقد بوب اإلماام ابلخااري ا يلت
"72 - . " بويلو ِْفَا،و السَّ َ

بْلَانوَ ا أل
َ
َدقَ و َوأ  باب اْستوْعَمالو ّوبولو الصَّ

 من وأال األسباب  وفعل اتلداوي مرشوعي  احلدنث يف"
 رباوانيشا انيلكال  مان األباداال  ألفته ما ّىل الرجوع العالج 

(3)"  .الر،نة  واألهوي  انيوبو،ة  األراِض عن واهلإبتعا، واجلو 

                                                                 

 ( .224 /22رشح مسلم للفووي ) (1)

 ( ت : احلالق .726تيسري العالم طرشح عمدة األحاكم ص)  (3)
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  :وروثها بوهلا طهارَ :ه ومنها4

نَس   َعنْ    
َ
الَّ :  أ

َ
نْ  نَاًسا أ نفَا َ  اْجتَاَوْوا ُعَريْفَ َ  مو َ  » الَمدو  فَهرَخَّ

مْ  و    لَه  ِ  َرس  نْ   اّللَّ
َ
ت وا أ

ْ
َديَِة، إِبَِ   يَأ هب وا الصَّ ْْلَايَِهها، ِمهنْ  فَيََْشَ

َ
 أ

بْوَالَِها
َ
َ  َفَقتَلُوا  «وَأ ايو وَْ،  َواْستَاقُوا الرَّ رَْسَل  اذلَّ

َ
    اهلل رَُساوُل  فَل

 َ يتو
ُ
ْم  فَل َيُ مْ  َفَق َّ َ  بو و نْدو

َ
رُْجلَُ ْم  أ

َ
ْعيُفَُ ْم  وََسَمرَ  َوأ

َ
ةو  َوتََرَبُ مْ  أ  بوااحلَرَّ

 (2232)ابلخاري روا . احلوَجاَرةَ  َيَعُضوالَ 
: قوهلا ا  

بال . طاهر أنه: نع   «َوَرْوثُه حَلُْمُه  نُفَاُ  ماا وَبْوُل »  وابلقار  اكإلو
يلل. ذلك هابه وما واألرانب  والغفم   :نيل ما ذلك ىلع وا َّ
دق   ّوبل نلحقوا أال الُعرني  أمر  أنه- 2  ويشاربوا الصَّ

 لم َنس  اكنت ولو األواين  بغسل نلمرهم ولم وأبلان ا  أبوا ا من
َمَرُهمْ  بالرُشْبو   م نلذال

َ
 .مف ا األواين بغسل وأل

الَ   أنه- 9 ذو
َ
الة أ  من َتلو هلإ ويه الغفم  مرابوضو  يف بالصَّ

وث ابلول   .والرَّ

o  p 
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 فعلياه يش، أيِّ  يف انلَّجاس  ا،َّىع فمن األصلي   العا،ة- 0
يلل     (1)"ال َّ ارة فاألصل ا َّ

ا وهو نذكر مما يستفا، من هذا   
 بانلجس اتلداوي أال ووج ته اإلبل  أبوال ط ارةاحلدنث: "

 .جيوز هلإ وانيحرم
 لم فإنه للَّضورة  َضب ا يف  م أذال  انلب أال فرو ولو

 وقت عن ابلياال تلخري) و. وأواني م أفواه م بغسل نلمرهم
 انيباح  احليوانات سائر اإلبل  ىلع ويقاس( جيوز هلإ احلاج 
 (3)"األكل

 َناسا  نارى هلإ أناه(2) : الشاواكين لَكم حاصل: "ا  ا 
 اآل،يم كبااول بفجاسااته  انلاا  ور، مااا ّهلإ واألزبااال األبااوال
 نا  لعادم مالكوهل  وريري اللحم مالكول ذلك يف سوا، والروث 

 نظ ار هلإ نبيه ومث وجيه رأي وهو األصلي   العا،ة نزيل قاط 
   (4)" اتلالكال وعليه تلوفيق ا وباهلل ريري   أ

                                                                 

 .اجلوزي ابن ،ار( 2/423) (1)

 .احلالق:  ت( 726) ص األحاكم عمدة طرشح العالم تيسري  (3)

 . ثاحلدن ،ار: ط( . 2/62( )األوطار نيل) يف لَكمه انظر  (2)

 .(242 ا 2/243( )انيجتىب رشح يف العقىب ذخرية) انيسىم النسايئ سنن رشح (4)
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 :كّيها: أَ الصدية، إب  اإلما  وسم جوازومنها:  ه5

 اإِلَمها ِ  وَْسمِ  باب -(:صحيحه) يف ه:  ه اْلخارَ اإلما  يا 
َديَةِ  إِبَِ    :بَِيِدهِ  الصَّ

َثفَا – 2239 يمُ  َحادَّ رو  ِْنُ  ّوبَْراهو َثفَا الُْمفْذو دُ ا َحدَّ َثفَا لَْويلو بُو َحدَّ
َ
 أ

و ُ  َعْمر  ْوَزايو
َ
ثَ و  األ يبو  بْانو  اهلل َعبْادو  ِْانُ  ّوْساَحاُق  َحادَّ

َ
 َطلَْحا َ  أ

ثَ و  نَُس  َحدَّ
َ
هو ِ  إَِ   َغهَدْوت  : "قَااَل   َمالواك   ِْنُ  أ   اهلل َرس 
ِب  بْنِ  اهلل بَِعْبدِ 

َ
، َطلَْحةَ  أ ْ  يَِدهِ  يِف  فَوَاَفْيت ه   يِل َحنَِّكه   إِبَِ   يَِسم   ِميَسم  ال

َديَةِ   ( 9222)  مسلم برقم وأخرجه ".الصَّ
 عالم . يلكوال احليواال نكوي يك عن عبارة هو :والوسم

 هاذا يف ورياري  اني لب قال ا :" ا  
 نتخاذوا أال للفااس ولايس  ميسماً  نتخذ أال لإلمام أال احلدنث

 وتويل اا الصادق  بلموال اإلمام ّعتفا، وفيه .اكخلاتم وهو  نظري 
 ّناالم جاواز وفياه .انيسالم  أماور مجيا  به ويلتحق  بففسه

 ( 2)" للحاج  احليواال

                                                                 

 ( ط: انيكتب  السلفي .0/076فتح ابلاري طرشح صحيح ابلخاري ) (٢)

o  p 
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 أال جيوز هلإ الوسم لكنا : "ا  
 هاو نق    وهلإ نوسم وهلإ ربانض هلإ الوجه ألال الوجه  يف نكوال

 عضاد ال يف نكاوال الرقب   يف الوسم؟ نكوال أنن ابل يم   مجال
 ( 2) "الوجه ّهلإ اجلسم من موض  أي يف نكوال الفخذ  يف نكوال

 عفه فمفَه الوجه ىف الوسم وأماا: "ا  
 ( 9) "باهلإمجاع

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                 

 ( ط: مدار الوطن للنرش.7/922) رشح رياو الصاحل  (2)
 ( اني بع  انيرصي  باألزهر.24/26رشح صحيح مسلم) (9)
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 جواز ركوبها، ومح  املتاع عليها: :ه ومنها6

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ قاال تعاىل: 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ۅ  ۅ   ۉ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀڀ  ائ   

 ١ - ٥النحل   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

َََعااىَل  "َيْمنَتُ 
بوُل َوابْلََقُر َوالَْغفَُم   َ اإْلو ْنَعامو  َويهو

َ
َن اأْل بَا،و و بوَما َخلََق لَُ ْم مو ىلَعَ عو

لَ  ْزَواج   َوبوَما َجَعَل لَُ ْم َكَما فَصَّ
َ
ْنَعامو ّوىَل َثَمانويَ و أ

َ
َ ا يفو ُسوَرةو اأْل

ْهَعاروَها 
َ
ْوَباروَها َوأ

َ
ْصَوافوَ ا َوأ

َ
ْن أ َن الَْمَصالوحو َوالَْمفَافو و  مو يَ ا مو فو

ْوهلَإ 
َ
ْن أ ُكلُواَل مو

ْ
بْلَانوَ ا يَْشاَرُبواَل  َوَيل

َ
ْن أ َها  نَلْبَُسواَل َوَيْفرَتوُهواَل  َومو ،و

وَ َذا َقااَل:  يفَُ ؛ َول َن اجْلََماالو َوُهَو الزِّ يَ ا مو ۉ  ې  چ َوَما لَُ ْم فو

َ ا  چې  ې  ې   َن الَْمْرىَع فَإونَّ يًّا مو َ ا َعشو َوُهَو َوقُْت رُُجوعو
ْسفوَمً   

َ
ْعاَلُ  أ

َ
واًع  َوأ ْعَظَمُه َُضُ

َ
َ  َوأ ى  چتَُكواُل أَمادا  َخَوارصو

ْي: رُيدوة  چى
َ
ََبَْعثُوَنَ ا ّوىَل الَْمْرىَع. أ   َ ٱ  چ حو

مْحَااُل الُْمثَْقلَُ  الَّ و تَعجُزوال َعاْن َنْقلوَ ا  چٻ  
َ
َ اأْل َويهو

o  p 
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وََذلوَك يفو چ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀچومََحْلوَ ا  
احْلَجِّ َوالُْعْمَرةو َوالَْغْزوو َواتلَِّجاَرةو  َوَماا َجَرى جَمَْرى َذلوَك  

يل   َكَما قَاَل تَْستَ  ْن ُرُكوب  َوحَتْمو ْستوْعَمالو  مو نَْواعو اهلإو
َ
لُوَنَ ا يفو أ ْعمو

َََعاىَل: 
ڃ  ڃ  چ   چ    چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ 

المؤمنون   چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌ  ڌ  

َََعااىَل: ١١ - ١٢ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ   َوقَاَل 

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڍ 

وَ َذا قَاَل  ٨٢ - ١٧غافة   چ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک ؛ َول
 : ََْعَدا،و َهاذو و انلَِّعمو َِْعَد   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ َهااُهفَا 

َرَها لَُكْم   ْنَعاُم وََسخَّ
َ
ي قيَّض لَُكْم َهاذو و اأْل و ْي: َربَُّكُم اذلَّ

َ
أ

پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ َكَما قَاَل: 

   ١١ - ١٢يس   چ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
ٿ   ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چ َوقَاَل: 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  

 چ ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ   ڍ 

". ٢٤ - ٢١الزخةف  
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"َماانَّ اهلل 
ْكرو يفو مَحْالو ُسبَْحا بوااَل ُهفَاا بوااذلِّ ْنَعامو ُعُموًماا  وََخا َّ اإْلو

َ
نَُه بواأْل

بْاحو  َوابْلََقاَر  ااْرحو َواذلَّ ْنَعامو  فَإوالَّ الَْغافََم لولسَّ
َ
ْثَقالو ىلَعَ َسائورو اأْل

َ
اأْل

يبو ُهَريْاَرَة 
َ
يحو ُمْسلوم  َعْن أ . َو و َصحو بوَل لولَْحْملو لولَْحْرثو  َواإْلو

ََِقاَرًة هَلُ قَاْد مَحَاَل قَااَل: قَاَل رَُسوُل اهلل  : " بَيْفََما رَُجٌل يَُسوُق 
َما  وَ َذا  َولَكو ِّ ّونَّ ْخلَْق ل

ُ
َعلَيَْ ا  اتْلََفتَْت ّويَلْهو ابْلََقَرُة َفَقالَْت: ّوينِّ لَْم أ

ارة ُخلوْقُت لولَْحْرثو  فَاَقاَل انلاس: سبحاال اهلل تعجاباً وفازاعً أبق
: " و ين أو من به وأبو بكر وعمر تتكالم"؟ َفَقاَل رَُسوُل اهلل 

الَّ ابْلََقَر هلَإ حُيَْماُل َعلَيَْ اا َوهلَإ تُْرَكاُب  
َ
نُث ىلَعَ أ ". فََدلَّ َهاَذا احْلَدو

َ لولَْحْرثو ولألكل والنسل والَراسل" (1)َو ونََّما يهو

                                                                 

 ( مفسس  الرسال . والرسل : اللِ.29/966القرآال )اجلام  ألحاكم  (1)
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 ع من حلمها وأعضا ها املتصلةما يط :ه ومنها7

ببديها فهو جنس حرا  األك 

 ِّ يبو َواقود  اللَّيِْثو
َ
فقد أخرج أبو ،او، والرتماذي من حدنث أ

 ُ َم انلَّبو بواالو   قَااَل: قَدو ْسافوَمَ  اإلو
َ
نفََ  َوُهْم جَيُُباواَل أ الَْمدو

يْلَاتو الَغفَمو  َفَقاَل: 
َ
َن اْلَِهيَمهِة َوِيَ َحيَّهٌة َما ي ِطهَع ِمه"َوَيْقَ ُعواَل أ
 (1)"  فَِِهَ َمْيَتةٌ 

"ما نفخذ من احلدنث: 
ا ّال ما أب  من ابل يم  يف حاال حيات اا  ف او كميتت اا 2

ط ارة أو َناس  حالهلًإ أو حراماً  فإال ق ا  مان ب يما  األنعاام 
ا لو أبا  مان وحنوها م  بقا، حيات ا ف و َنس حرام األكل  أما

سمك  وبقيت حي  فما أب  ف و طاهر مباح .

                                                                 

( واللفظ هل .وقد روي من أرب  طرق عن أربع  من 2423(   الرتمذي )9222أبو ،او، ) (1)
. واحلدنث صححه  الصحاب  عن أيب سعيد وأيب واقد الليِث وابن عمر وتميم ا اري 

 ( .2729يف )صحيح اجلام ( ) العالم  األبلاين 

o  p 
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ا قال هيخ اإلسالم ابن تيميا : وهاذا متفاق علياه با  9
 (1)العلما، " 

"اعتع العلماا، 
لفظ هذا احلدنث قاعدة عظيم  من قواعاد األحااكم  نادل ىلع 

حيات ا مان سافام بعاري  أو أيلا  أال ما ق   من ابل يم  يف حال 
هاة  وحنو ذلك  ف و ميت  حمكاوم بفجاسات ا  ّذ انييتا  كاذلك  
فيحرم أكله واهلإنتفاع به  قاال ابن تيمي : "وهاذا متفاق علياه 
ب  العلما،". وهذا اعم َمصوص بماا ق ا  مان حياواال ميتتاه 
طاهرة  اكجلرا، والسمك  فيكوال طاهراً  فما وق  مفه يف ما، ف و 

اهر. كما يستث  من ذلك الشعر والصوف والاوبر والاريِ ّذا ط
(3)قُ َّ بدوال أصوهل  واهلل أعلم " 

                                                                 

 ( . 2/222ح األحاكم من بلوغ انيرام )توضي (1)
 ( .22مفح  العالم يف رشح بلوغ انيرام   رقم احلدنث ) (3)
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طهارَ جلودها إذا دبغت وإباحة بيعهاومنها: ه 8

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ قاااال تعااااىل: 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   

 ٨٣النحل   چڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    

ٱ  ٻ  ٻ  چ "

َن  چٻ  ٻ يَط مو ْخبويََ  َوالَْفَساطو
َ
بَاَب َواأْل : اخْلويَاَم َوالْقو َيْع و

ُ،َم 
ُ
ْنَ اعو َو اأْل

َ
ُك َعلَايُْكْم مَحْلَُ اا   چڀ  چ  اأْل ْي: خَيو

َ
أ

ُبْم " . چٺ  ٺ  چ  روْحلَتوُكْم يفو َسَفرو
وى اإلمام مسلم يف )صحيحه( من حدنث َعبْدو اهللو بْنو ور

ْعُت رَُسااوَل اهللو   قَاااَل: َعبَّاااس   بِههَغ »َيُقااوُل:  َساامو إَِذا د 
رَ  َهاب  َفَقْد َطه   (1)« اإْلِ

"واختلك أهل اللغ  يف اهلإهاب  فقيل: هو اجلاهل م لقااً  وقيال 

                                                                 

(1) (077. ) 

o  p 
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اجلهل قبل ا بااغ فلما بعد  فال يسىم أهابااً  ومجعاه أهاب هو: 
بفتح ا مزة وا ا، وبضم ما لغتاال ويقال ط ار الشاا ، وط ار 

بفتح ا ا، وضم ا لغتاال والفتح أفصح واهلل أعلم ". 
وروى اإلمام ابن حباال يف )صحيحه( من حادنث اعئشا  

 (1)" طهورها دباغ جلود امليتة: "قَالَْت: قَاَل رَُسوُل اهلل  
" اختلك 
العلمااا، يف ،باااغ جلااو، انييتاا  وط ارت ااا با باااغ ىلع ساابع  

مذاهب".
بعاد أال ذكار أقاوال أهال 

باااغ؛ ّوهلإ أال العلم يف ذلك : "وقيل: ّال جهل انييتا  هلإ ن  ار با ِّ
اكة  اكإلباال وابلقار والغافم وحنوهاا  ا ممتكوال انييتُ   لُاه اذلَّ حُتو

اجح؛  اكة فإنه هلإ ن  ر  وهاذا القاول هاو الارَّ اا ما هلإ حتلُه اذلَّ وأما
عدي    وىلع هاذا فجاهل وهو اختيار هيخفا عبد الرمحن السَّ

بغ "  ة وما ،ون ا يف اخللق  هلإ ن  ر با َّ رَّ  (3)ال و
"والقاول بالال 
األحاا،نث اعما   وأنه ندخل يف ذلك مجي  أناواع اجللاو، قاول 

                                                                 

 (  .0073برقم ) (   وانظر )صحيح اجلام ( للعالم  األبلاين 2923) (1)
 ( .2/22الرشح انيمت  ) (3)



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

قوي  لكن أي ر األقوال وأقرب ا للصواب أال ذلاك فيماا نافا 
حلمه  وأال الورع نقتضا  تر  ما سوى ذلك  عماًل بقاول انلاب 

:   وقاوهل «من اتىق الشب ات فقد استعأ  نفه وعرضه:»
واعتبار ا بااغ ط اوراً جلاهل «. ّىل ما هلإ نريبك ،ع ماا نريبك»

انييت  من رمح  اهلل تعاىل بعبا،   يلنتف  باه من حيتاج ّيلاه مان 
الفقرا، وريريهم  فقد تعرو احلاج  لالستفا،ة من جاهل انييتا   
فاستثفا  الشارع من عموم حتريم ا انيفصوص علياه يف القاراال. 

را انيصفوع  من جلو، ونلخذ من هذا: أال األحوط عدم لبس الف
السباع  ويه موجو،ة يف األسواق بكرثة يف هاذا العصاار  و ال 
اكنت طاهرة ىلع قاول مان نارى العماوم  ويفياد عادم لبسا ا 

)ناَه  أال رساول اهلل  حدنث انيقدام بن معد نكرب 
(1)عن بلوس جلو، السباع والربوب علي ا(" 

                                                                 

 ( .2/62مفح  العالم يف رشح بلوغ انيرام ) (1)
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  عن أكلها ورشب ْلنهاانلِهومنها: ه 9

إذا َيت جلية ما لم حتبس

: يه ال  تلكل العذرة وانلجاسات  سوا، اكنت من اْللية
 اإلبل أو ابلقر أو الغفم أو ا جاج.

روى أبو،او، والرتمذي وابن ماج  من حدنث عبد اهلل بن 
ههو   اهلل  »قَاااَل: عماار  يَهههِة  َنههَ  َرس  َلَّ

ْ
ْكههِ  اْل

َ
َعههْن أ

ْْلَ 
َ
 (1)"  ي  عن ركوب جلية اإلب   وىف روان  أليب ،او،: " «ايَِهاوَأ

"اجلالل  يه اإلبل ال  تلكال اجلاال  
ويه العذرة كر  أكل حلوم ا وأبلان ا تزنهاً وتفظفاً. وذلك أن ا ّذا 
اريتذت ب ا وجاد ننت راحئت ا يف حلوم اا  وهاذا ّذا اكال َغلاب 

ّذا رعت الَكل واعتلفت احلب واكنت تفال ما   علف ا مف ا. فلما
ذلك هيةاً من اجلل  فليست جبالل   و نما يه اك جااج وحنوهاا 
من احليواال اذلي ربما نال الشا ، مف ا  وَغلب ريذائاه وعلفاه 

من ريريها فال نكر  أكله.

                                                                 

 ( .9230(   وانظر اإلروا، برقم )0222(   ابن ماجه )2294(   الرتمذي )0622أبو ،او، ) (1)
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واختلك انلاس يف أكل حلوم اجلالل  وأبلان ا  فكار  ذلاك 
 وأمحد بن حفبل  وقاالوا: هلإ تافا أبو حفيف  وأصحابه والشافيع

حَت حتبس أناماً وتعلك علفاً ريريها  فإذا طاب حلم ا فال بلس 
بلكله. وقد روي يف حدنت أال ابلقر تعلك أربع  نومااً ثم نفا 

حيبس ا جاج  ثالثاً ثم نذبح. وقاال حلم ا  واكال ابن عمر 
ل ريسااًل ّسحاق بن راهويه: هلإ بلس أال نفا حلم ا بعد أال نغس

جيداً. واكال احلسن ابلصاري هلإ نرى بلساً بلكال حلاوم اجلاللا   
 (1)"  وبذلك قال مالك بن أنس 

"َوقَاْد اُْختُلواَك يفو 
الَّ انلََّجاَسااَ  

َ
َ اااَرةو  ألو لَ و  فَاااجْلُْمُ وُر ىلَعَ ال َّ و اجْلَاااالَّ َِ َطَ اااَرةو لَاا

يُل يفو  ْعَضاا،و تَْستَحو
َ
يُل يفو أ مو يَْستَحو ْستوَحالَ و اَك َّ فوَ ا  َفيَْ ُ ُر بواهلإو  بَاطو

رُي بَلَفًا "  (3)احْلَيََوانَاتو حَلًْما َوَيصو

" .... هااذ  يه اجلاللاا  
فانله في ا عن الربوب للتزنيه  وأماا عن األكل ف و ّما كراه  

حتاريم  ىلع خاالف با  العلماا، يف ذلاك   تزنيه و ما كراها 

                                                                 

 ( .4/944معالم السنن  وهو رشح سنن أيب ،او، ) (1)
 ( .23/973عوال انيعبو، رشح سنن أيب ،او، ) (3)
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ولكن طشارط أال نكوال أكرث علف ا الشا ، انلجس أماا ّذا 
(1)اكال أقل من ال يب فال بلس ب ا واهلل انيوفق " 

                                                                 

 ( .2729( )7/402رشح رياو الصاحل  ) (1)
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طهارَ سؤرها وهو بقية طعامها ورشابها :ومنها-11

بُو بَْكا
َ
: "قَاَل أ رو ِْاُن الُْمفْاذو رو 

ُبُه  َوالْوُُضوُ،  َل حَلُْمُه جَيُوُز رُشْ كو
ُ
الَّ ُسْفَر َماا أ

َ
لْمو ىلَعَ أ ْهاُل الْعو

َ
مْجََ  أ

َ
أ

(1)بوهو " 

                                                                 

 ( . حتقيق الرتيك .2/63انيغ  ) (1)
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 وجوب الواكَ فيها :ه ومنها11

وي أن تبلغ انلصاب الَشيع

د  َخس صاحب اإلبل هلإ َتب عليه الزاكة حَت نكوال عف
فصاعداً  وما ،وال ذلك ليس في ا زاكة  كما يف الصاحيح  مان 

يد  اخلُْدرويَّ  يَب َسعو
َ
يَيَْس : »  قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل حدنث أ

وَن ََخْهِس  وَن ََخِْس َذْود  َصَديٌَة ِمَن اإِلبِهِ ، َويَيَْس فِيَمها د  فِيَما د 
وَن ََخْ  وَاق  َصَديٌَة، َويَيَْس فِيَما د 

َ
ق  َصَديَةٌ أ

ْوس 
َ
 (1)« َسِة أ

  ليس هل مفر، من لفظاه  وي لاق ىلع اثلاالث مان اَّلود
 اإلبل ّىل العرش.

وروى اإلماام ابلخاري يف)صحيحه(من حدنث أناس بان 
كتب هل هاذا الكتاب نيا وج اه ّىل أال أبا بكر   مالك

ابلحرين: طسم اهلل الرمحن الارحيم هاذ  فريضا  الصادق  الا  
ىلع انيسلم  وال  أمر اهلل ب ا رسوهل فمن   اهللفرو رسول 

ُسةلَ ا من انيسلم  ىلع وج  ا فليُع  ا  ومن ُساةل فوق اا فاال 

                                                                 

 ( .262لفظ هل  مسلم )( وال2446ابلخاري) (1)
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نُعط يف أرب  وعشارين من اإلبل فما ،ون ا مان الغافم مان لك 
َخس هاة  ّذا بلغت َخساً وعشارين ّىل َخس وثالثا  ففي اا 

ّىل َخاس وأربعا  بفت َماو أن   فاإذا بلغت ستاً وثالثا  
ففي ا بفت بلوال أن   فإذا بلغت ستاً وأربعا  ّىل سات  ففي اا 
حق  طروق  اجلمل  فإذا بلغت واحدة وست  ّىل َخس وسابع  
ففي ا جذع   فإذا بلغت نع  ستاً وسبع  ّىل تسع  ففي ا بنتاا 
بلوال  فإذا بلغات ّحادى وتساع  ّىل عشاارين ومةا  ففي اا 

ل  فاإذا زا،ت ىلع عشاارين ومةا  فاَ لك حقتاال طروقتا اجلم
أربع  بفت بلوال  و  لك َخس  حق   ومن لم نكان معاه ّهلإ 
أرب  من اإلبل فليس في ا صدق  ّهلإ أال يشا، رب ا  فاإذا بلغات 
َخساً من اإلبل ففي ا هاة  و  صدق  الغفم يف سائمت ا ّذا اكنت 

ومة  ّىل  أربع  ّىل عشارين ومة  هاة  فإذا زا،ت ىلع عشارين
مةت  هاتاال  فإذا زا،ت ىلع مةت  ّىل ثالثمة  ففي ا ثالث  فإذا 
زا،ت ىلع ثالثمة  فَ لك مة  هاة  فاإذا اكنات ساائم  الرجال 
ناقص  من أربع  هاة واحدة  فليس في اا صادق  ّهلإ أال يشاا، 
رب ا  و  الرق  رب  العشاار  فاإال لام تكان ّهلإ تساع  ومةا  

يشا، رب ا ". و يف روانا  : أال أباا بكار فليس في ا يش، ّهلإ أال 
: مان كتب هل فريض  الصادق  الا  أمار اهلل رساوهل 

بلغت عفد  من اإلبل صادق  اجلذعا  وليسات عفاد  جذعا  



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

وعفد  حق  فإن اا تقبال مفاه احلقا   وجيعال مع اا هاات  ّال 
استيسارتا هل  أو عشارين ،رهمااً  ومان بلغات عفاد  صادق  

وعفاد  اجلذعا  فإن اا تقبال مفاه  احلق  وليست عفاد  احلقا 
اجلذع   ويع يه انيصدق عشارين ،رهماً  أو هات   ومن بلغت 
عفد  صدق  احلق  وليست عفد  ّهلإ بفت بلوال فإن ا تقبال مفاه 
بفت بلوال ويع ا  هاات   أو عشاارين ،رهمااً  ومان بلغات 
صدقته بفت بلوال وعفد  حق  فإن ا تقبال مفاه احلقا  ويع ياه 

،رهماً  أو هات   ومان بلغات صادقته بفات انيصدق عشارين 
بلوال وليست عفد  وعفد  بفت َمااو فإن اا تقبال مفاه بفات 

 (1)َماو  ويع   مع ا عشارين ،رهماً  أو هات  " 
"و ذا تااوفرت 
الشاروط؛ وجب يف لك َخس من اإلبل هاة  و  العشار هاتاال  

ث هيا   و  عرشين أربا  هايا ؛ كماا ،ل و  َخس عرشة ثال
ىلع ذلك السف  واإلمجاع.

فإذا بلغت َخسا وعشارين؛ ففي ا بفت َماو  ويه ما تام 
 ا سف  و،خلت يف السف  اثلاني   سميت بذلك ألال أم ا تكوال 
يف الغالب قد َمضت؛ أي: محلت  وليس كون ا ماخضاً رشطااً  

                                                                 

 ( .2424ا  2420) (1)
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فاإال عدم ا أجزأ عف ا ابن و نما هذا تعريك  ا بغالب أحوا ا  
: "فاإال لام نكان في اا بفات َمااو؛ بلوال؛ حلدنث أنس

ففي ا ابن بلوال ذكر"  روا  أبو ،او،  ويليت بياال مع  ابن اللباوال. 
و ذا بلغت اإلبال ستاً وثالث  ّىل َخس وأربعا ؛ ففي اا بفات 
بلوال أن   وبما ،ل ىلع ذلك اإلمجاع  وبفت اللبوال يه مااا تام 

نتاال   ذا سميت بذلك؛ ألال أم ا تكوال يف الغااالب قاد  ا س
وضعت محل ا  فاكنات ذات لاِ  ولايس هاذا رشطااال لكفاه 

فإذا بلغت اإلبل ستاً وأربع ؛ وجب في اا  تعريك  اا بالغالب.
حقه  ويه ما تم  ا ثالث سن   سميت بذلك ألن ا ب ذا السان 

فاإذا  استحقت أال ن رق ا الفحال وأال حيمال علي اا وترباب.
بلغت اإلبل ّحدى وست ؛ وجب في ا جذع   ويه مااا تام  اا 
أرب  سن   سميت بذلك ألن ا ّذا بلغت هذا السن َتاذع؛ أي: 
يسقط سف ا. وا يلل ىلع وجاوب اجلذعا  يف هاذا انيقادار مان 

: "فإذا بلغت ّحدى اإلبل ماا يف "الصحيح" من قول الرسول 
وقد أمج  العلماا، ىلع  وست  ّىل َخس وسبع ؛ ففي ا جذع " 

 ذلك.
فإذا بلغ جمموع اإلبل ستاً وسبع ؛ وجب في اا بنتاا بلاوال 
اثنتاال للحدنث الصحيح  وفيه: "فاإذا بلغات ساتاً وسابع  ّىل 

 تسع ؛ ففي ا بنتا بلوال".
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فإذا بلغت اإلبال ّحادى وتساع ؛ وجاب في اا حقتااال؛ 
للحدنث الصحيح اذلي جا، فيه: "فإذا بلغات ّحادى وتساع  
ّىل عشارين ومة ؛ ففي ا حقتاال طروقتا الفحل"  ولإلمجاع ىلع 
ذلك. فإذا زا، جمموع اإلبل عن مة  وعشاارين بواحادة؛ وجاب 

  في ا ثالث بفات بلوال؛ حلدنث الصدقات اذلي كتبه انلاب 
ولفظه: "فإذا زا،ت ىلع عشارين ومة ؛ فَ لك َخس حق   و  

بع  بفت بلوال وعان لك أربع  بفت بلوال  ثم جيب عاىل لك أر
(1)لك َخس  حق " 

 

                                                                 

 ( .ط ،ار العاصم  .096ا2/097انيلخ  الفقه ) (1)
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 أيها شعريَ من شعائر اهلل، :ه ومنها13

فتهدى للبيت احلرا  يف احلج

؛ ألن ااا تُْشااَعر  وهااو أال ت عاان مدناادة يف سههميت شههعائر
 سفام ا  فيعلم أن ا َهْدي.

ۀ  ہ  ہ  ہ  چ : يف حمكم اتلزنيل قال تعاىل

ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ    ہ   ھ  ھ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  

 ٧٦الحج   چۉ  

"هااذا ،يلال ىلع 
أال الشعائر اعم يف مجي  أعاالم ا نان الظااهرة. وتقادم أال اهلل 
أخع أال من عظم هعائر   فإال ذلك مان تقاوى القلاوب  وهفاا 

  هعائر   ابلدال  أي: اإلبل  وابلقار  ىلع أحاد أخع أال من مجل
أي: چ  ھ  ھ  ھچ القول   فتعظم وتستسمن  وتستحسان  

اني دي وريري  من األكال والصدق  واهلإنتفاع واثلاواب واألجار  
أي: عفااد ذم ااا قولااوا " طساام اهلل "  چے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

o  p 
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أي: قائمااات  باالال تقااام ىلع قوائم ااا چ  ڭچواذموهااا  
 چڭ  ۇ   ۇ  چ م تعقل ندها اليسارى  ثم تفحر األرب   ث

أي: سق ت يف األرو جفوب ا  ح  تسلخ  ثام يساقط اجلازار 
جفوب ااا ىلع األرو  فحينةااذ قااد اسااتعدت ألال ناافا مف ااا  

وهذا خ ااب للم ادي  فيجاوز هل األكال مان  چۆ  ۆ  چ
أي: الفقااري اذلي هلإ يساالل  چ  ۈ  ۈ  ٴۇچ هدنااه  

 ذلي يسالل  فالك مف ماا هل حاق في مااتقفعا  وتعففا  والفقري ا

اهلل ىلع  چۉ  ۉ  چأي: ابلدال  چۋ   ۅ   ۅ  چ
تسخريها  فإنه لوهلإ تسخري   ا  لم نكن لكم ب ا طاق   ولكفه 

ذلل ا لكم وسخرها  رمح  بكم و حسانا ّيلكم  فامحدو ".
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 دايااستحباب اإلشعار واتلقليد يف اهل :ه ومنها12

من اْلدن إ  بيت اهلل احلرا 

: وهو أال نكشط جهل ابلدن  حاَت يسايل ،م ثام اإلشعار
 يسلته  فيكوال ذلك عالم  ىلع كون ا هدناً.

: مج  قالئد ويه ماا نوضا  ىلع عفاق ابلادال مان اتلقليد
رب  وانلعال  وخيوط الصوف  يلعلم أن ا َهْدٌي فتحرتم.  القو

ھ   ھ  ھ    ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہچ  قال تعاىل:

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

 ١المائد:  چ ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

ے  چ " قَاْوهُلُ: 

اإوالَّ  چے  ۓ  ۓ  
؛ فَ ُكوا اإْلوْهاَداَ، ّوىَل ابْلَيْاتو ََرْتُ : هلَإ  َيْع و

ََرْتُ  وَشَعائورو اهلل  َوهلَإ  يًما ل ََْعظو َ فويهو  َتََما َّ ْعفَاقوَ ا تلو
َ
ََْقلويَدَهاا يفو أ ُكوا 

َ اا َهاْدٌي ّوىَل الَْكْعبَا و  نَّ
َ
َْعلَاَم أ ْنَعاامو  َويلو

َ
اَن اأْل ا َعَداَهاا مو بوهو َعمَّ

َْيَااالو  ََبَْعاُث َماْن نََراَهاا ىلَعَ اإْلو وُساو،   َو يُدَهااا ط َفيَْجتَنوبَُ ا َمْن نُرو
ثْلوَ ا  فَإوالَّ َمْن َ،اَع  ُجاورو َمانو بومو

ُ
ثْاُل أ ْجرو مو

َ
َن اأْل ّوىَل هْدي  اَكاَل هَلُ مو

اا َحاج  وَ ااَذا لَمَّ ْم َهايْةًا؛ َول ُجاوروهو
ُ
ْن أ اْل َيفُْقَ  مو

َ
ْن َغرْيو أ بََعُه  مو ََّ ا

o  p 
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اا  رَُسوُل اهلل  ي الَعقياق  فَلَمَّ ي احلُلَيْفا   َوُهاَو َوا،و بَااَت بوذو
وَسائوهو  َوُبنَّ  ْصبََح َطاَف ىلَعَ ن

َ
وْسًعا  ُثامَّ ارْيتََساَل وتَ يَّاب وصاىلَّ أ ت

 بواحْلَجِّ َوالُْعْماَرةو َواَكاَل َهْدنُاُه 
َ   وأَهلَّ ْهَعَر َهْدنَه وقهلَّ

َ
َرْبَعتَْ و  ُثمَّ أ

لَْواالو  َكَماا 
َ
ْهاَكلو َواأْل

َ
ْحَسنو اأْل

َ
ْن أ تَِّ   مو ّوبواًل َكثورَيًة تنيُك ىلَعَ السِّ

َََعاااااىَل:  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ٹ  ٹ  ڤ چ قَاااااَل 

". ٧١الحج   چڦ
وَشاَ   قَالَاْت:  وروى ابلخاري ومسلم مان حادنث اَعئ

وِ  اهللِ » َها، ا مَّ  َفَتلْت  يََلئَِد ب ْدِن َرس  َ ْشَعَرَها َويَِلَّ
َ
، ا مَّ أ ََّ بَِيَد

يَهاَ  بِالَْمِديَنِة، َفَما َحر َ  َعلَْيهِه يَشْ 
َ
َن َُل  َبَعَ  بَِها إَِ  اْْلَْيِت، وَأ ََ   ٌ

 (1)« ِحلًّ 
"ما نفخذ من احلدنث:

استحباب بعاث ا ادي ّىل ابليات احلارام مان ابلاال، -2
ي  ألال اإلهدا، ّىل ابليات صادق   ابلعيدة ولو لم نصحب ا الُمْ دو
ىلع مساك  احلرم  وتعظيم للبيت  وتقرب ّىل اهلل تعاىل بإراقا  

 ا ما، يف طاعته.
استحباب ّهاعار ا ادي وتقلياد   باالقرب  وانلعاال  -9

 وحلا، الشجر  مما هو خالف اع،ة انلاس  يلعرفو  فيحرتمو .
                                                                 

 (2092( مسلم)2727ابلخاري) (1)
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ي هلإ نكوال حمرماً ببعث ا دي  ألال اإلحارام -0 أال الُمْ دو
 هو ني  النسك.

ي هلإ حيرم عليه أنضا ماا حيرم ىلع انيحرم مان -4 أال الُمْ دو
فذر: قال اجلم ور: هلإ نصري بتقليد حمظورات اإلحرام. قال ابن اني

ا دي حمرمااً  وهلإ جيب عليه يش،. وقاال بعاض العلماا،: و ىل 
 ذلك ذهب فق ا، األمصار.

 جواز اتلوبيل يف سوق ا ّىل احلرم  وذم ا وتفريق ا.-2
أال الشااارع نكااوال حيااث انيصاالح  انيحضاا   أو -7

تعاذنب  انيصلح  الراجح . فإال ّهعار اإلبل وابلقر اني داة  فيه
 ا. ولكن مصلحا  ّهعارها  تلعظيم ا  و ي اار طاعا  اهلل يف 

 ّهدائ ا  راجح ىلع هذ  انيفسدة اليسرية.
أال األفضل بعث ا مقهلة من أمكفت ا  هلإ تقليادها عفاد -6

اإلحرام  تلكوال حمرتم  ىلع من تمار باه يف طريق اا  ويلحصال 
ي نفع ا "   (1)اتلفافس يف أنواع هذ  القرب انيتعدِّ

                                                                 

 ( حتقيق احلالق.422تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ص) (1)
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كما ال ، ه ومنها: ِوئ األضحية واهلدَ فيها عن سبعة14

َيوى  أن يشَت  ثمايية فأكَث؛ ألن ايعبادات توييفية ال َيوز 
 فيها تعدَ املحدود كمية وكيفية

روى اإلماام مسلم يف " صحيحه" مان حادنث َجاابورو بْانو 
هوِ  اهللِ  ََنَْريَها َمهعَ »قَااَل:  َعبْدو اهللو   َديْبَِيهِة  َرس 

ْ
ََعَ  احل

، وَاْْلََقَرََ َعْن َسْبَعة    (1)«اْْلََديََة َعْن َسْبَعة 
"فَ هذا احلدنث ،يلل ىلع 
اهرتا  السبع  يف بدنا  أو يف بقارة يف ا ادي  ف ال نقاول: ّال 

(3)دي " األضحي  مثل ا دي؟ اجلواب: نعم األضحي  مثل ا 

 فائهههههدَ:
بواَل  الَّ اإْلو

َ
مْجََ  الُْعلََماُ، ىلَعَ أ

َ
"َوقَْد أ

يَّ و َفَماْذَهُب  ْضاحو
ُ
َن ابْلََقارو يفو الَْ اَدانَا  َواْختَلَُفاوا يفو اأْل فَْضُل مو

َ
أ

فَْضُل 
َ
بوَل أ الَّ اإْلو

َ
يبو َحفويَفَ  َواجْلُْمُ ورو أ

َ
ِّ َوأ افويعو ُثمَّ ابْلََقَر ُثمَّ الَْغفََم  الشَّ

يَّ و الَْغافَُم  ُثامَّ  ْضاحو
ُ
فَْضاَل اأْل

َ
الَّ أ

َ
َكَما يفو الَْ َدانَا  َوَمْذَهُب َمالوك  أ

                                                                 

(1) (2022. ) 

 ي  .( ط : انيكتب  اإلسالم7/23فتح ذي اجلالل و اإلكرام طرشح بلوغ انيرام ) (3)
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 َّ الَّ انلَّابو
َ
بوُل  قَالُوا ألو اُ   ابْلََقُر ُثمَّ اإْلو َضاىَّ بوَكبَْشاْ و  وَُحجَّ

نثو  ُر َهااَذا احْلَاادو ااا َوالْ  (1)اجْلُْمُ ااورو َياااهو مَّ
َ
يَاااُس ىلَعَ الَْ ااَدانَا  َوأ قو

يَتُُه  نَّاُه  تَْضحو
َ
نَّاُه حَمُْموٌل ىلَعَ أ

َ
يُح الَْغفَمو  ألو فَْ ا تَرْجو فاََل نَلَْزُم مو

َيَاالو اجْلََوازو    ْو َفَعلَُه بلو
َ
َن الَْغفَمو  أ ْن َذلوَك الَْوقَْت ّوهلإَّ مو لَْم َيتََمكَّ

 
َ
يحو أ حو "  نَُّه َوقَْد َثبََت يفو الصَّ وَسائوهو بوابْلََقرو (3)َضىَّ َعْن ن

                                                                 

نََّما قَرََّب نع  حدنث أيب هريرة  (1)
َ
" َمنو ارْيتََسَل نَْوَم اجْلُُمَع و رُيْسَل اجْلَفَابَ و  ُثمَّ َراَح  فََكأ

 بََدنًَ  .....".
 (  اني بع  انيرصي  باألزهر.7/206رشح صحيح مسلم) (3)
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 من السنة أن تنحر يائمة معقوية يدها اييرسى

بوالو  "َوالُسفَُّ  حَنْاُر اإْلو
ُبَ ا بواحْلَْرَب و  يفو الَْوْهَدةو الَّا و  قَائوَمً  َمْعُقولًَ  نَُدَها الْيُسْاَرى  َفيَْضارو

  ُ اافويعو ْن اْستََحبَّ َذلوَك َمالوٌك  َوالشَّ مَّ . َومو ْدرو ْصلو الُْعفُقو َوالصَّ
َ
َِْ َ أ

َز  َباً . وََجاوَّ . َواْساتََحبَّ َعَ ااٌ، حَنَْرَهاا بَارو رو ُِْن الُْمفْذو َو وْسَحاُق  َوا
يو لُكَّ َذلوَك. َونَلَ 

ْ
أ ْصَحاُب الرَّ

َ
ُِْن ُجبَارْي   اثلَّْوروُي َوأ نفَاُر  ا  َماا َرَوى ،و

َفَْحَرَهاا  َفَقااَل: »قَاَل:  نَاَخ بََدَنتَُه يلو
َ
ََت ىلَعَ رَُجل  أ

َ
َِْن ُعَمَر أ نْت ا

َ
َرأ

د   يَاًماا ُمَقيََّدًة  ُسفََّ  حُمَمَّ َِْعثَْ ا قو بُو َ،اوُ، «  ا
َ
. َوَرَوى أ ُمتََّفٌق َعلَيْهو

َّ »مْحَنو بْانو َساابوط   بوإوْسفَا،و و َعْن َعبْدو الرَّ  الَّ انلَّابو
َ
ْصاَحابَُه  أ

َ
َوأ

اْن  َ مو اَكنُوا َيفَْحُرواَل ابْلََدنََ  َمْعُقولََ  الْيُْساَرى  قَائوَماً  ىلَعَ َماا بَايقو
َ ااا َََعاااىَل:«. قََوائومو . ٧٦الحةةج   چڭ  ۇ   ۇچ  َو و قَااْولو اهلل 

َُفَْحااُر قَاااائوَمً   وَ  َ ااا  نَّ
َ
ااٌل ىلَعَ أ َََعاااىَل َ،يلو ااريو قَااْوهل  ََْفسو  ُيااْرَوى يفو 

ئُُه َكيَْفَما     ٧٦الحةج   چ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ يَاًماا. َوَُتْزو ْي قو
َ
أ

o  p 
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ا  َ مْحَُد: َيفَْحُر ابْلُْداَل َمْعُقولًَ  ىلَعَ ثاََلثو قََوائوَم  َو واْل َخيشو
َ
حَنََر. قَاَل أ

نَاَخَ ا" 
َ
َر أ ََفْفو اْل 

َ
(1)َعلَيَْ ا أ

 فائههههدَ:

بواالو  الَّ الُسافََّ  يفو اإْلو
َ
مْجَُعاوا أ

َ
"َوأ

بُْح َوابْلََقاُر اكلغافم عفادنا وعفاد اجلم اور   انلَّْحُر  َو و الَْغفَمو اذلَّ
َ ا َوحَنْروَها"  (3)وقيل نتخري ب  َذْمو

                                                                 

 ( حتقيق الرتيك.2/922انيغ  ) (1)

 انيرصي  باألزهر. (.اني بع 20/294رشح صحيح مسلم) (3)
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راجحأن أك  حلمها ينقض الوضو  لَع ال :ه ومنها15

من يويل أه  ايعلم، ويوجبه عند فِْعِ  الصلَ:

روى اإلمام مسلم يف )صاحيحه( مان حادنث َجاابورو بْانو 
َل رَُساوَل اهللو َسُمَرَة 

َ
الَّ رَُجاًل َسال

َ
اْن حُلُاومو   أ  مو

ُ
ال تَوَضَّ

َ
أ
َ
أ

؟ قَاَل:   »الَْغفَمو
ْ
أ ، َوإِْن ِشْئَت فََل تََوضَّ

ْ
أ  قَااَل « إِْن ِشْئَت َفَتَوضَّ

ُ
ال تَوَضَّ

َ
أ

؟ قَاَل:  بوالو ْن حُلُومو اإْلو بِ ِ »مو  وِ  اإْلِ
 ِمْن حل 

ْ
أ َصايلِّ « َنَعْم َفَتَوضَّ

ُ
قَااَل: أ

؟ قَاَل:  ؟ قَااَل: « َنَعهمْ »يفو َمَرابوضو الَْغفَمو بوالو َصيلِّ يفو َمبَارو و اإْلو
ُ
قَاَل: أ

 (1)«اَل »
ا،و بْنو اَعزوب   ُساةوَل قَاَل" وروى أبو،او، من حدنث الَْعَ

بولو  َفَقاَل:  رَُسوُل اهلل  ْن حُلُومو اإْلو ئ وا ِمْنَها»َعنو الْوُُضو،و مو « تََوضَّ
هئ وا ِمْنَهها»وَُسةوَل َعْن حُلُومو الَْغافَمو  َفَقااَل:    وَُساةوَل َعانو «اَل تََوضَّ
بولو  َفَقاَل:  اَلةو يفو َمبَارو و اإْلو ِ ل»الصَّ ب وا يِف َمَبارِِ  اإْلِ

ِ ، فَِِنََّهها ََا ت َصلُّ

                                                                 

(1) (073. ) 
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َياِطوِ  اَلةو يفو َمَرابوضو الَْغفَمو  َفَقاَل: « ِمَن الشَّ َصلُّوا »وَُسةوَل َعنو الصَّ
 (1)«. فِيَها فَِِنََّها بََرَكةٌ 

"احلادنث ،يلال 
ألناه نااقض « نعام»ىلع وجوب الوضو، من حلام اإلبال؛ لقاوهل: 

ا مذهب اإلماام أمحد  وهو من انيفر،ات  وبه قاال للوضو،  وهذ
ّسحاق بن راهويه وابن انيفذر وابان خزيما  واختاار  ابلاي يق  
وحيك عن مجااع  من الصحاب   ورجحاه ابان القايم  ورجحاه 
انلووي  وقال: "هذا انيذهب أقوى ،يلااًل و ال اكال اجلم اور ىلع 

م اإلبال هلإ وقال اجلم ور وماف م األئما  اثلالثا : حلااخالفه".
قاال: نفقض الوضو،  واستدلوا مدنث جابر بان عباد اهلل 

تار  الوضاو، مماا رياريت  "اكال آخر األمرين من رسول اهلل 
ت انلار"  ووجه ا هلإلا : أال قاوهل: "مماا  انلار"  و  لفظ: "مما مسَّ
مست انلار" اعم فيدخل فيه حلم اإلبل؛ ألنه من أفرا، ماا مسته 

 نفا نيةاً  بل نفا م بوخاً  فلما نُسخ الوضو، انلار  بديلل أنه هلإ
مما مسته انلار نُسخ الوضو، من أكل حلوم اإلبل أنضاً.

                                                                 

ا يف )صحيح سنن أيب ،او،( بارقم  (   واحلدنث صححه العالم  األبلاين ا 224أبو،او، ) (1)
ا يف )الصحيح انيسفد مماا لايس يف الصاحيح ( بارقم  ( . وصححه هيخفا الوا،ي ا 262)
(249. ) 
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والقول األول هو الاراجح يف هااذ  انيسالل ؛ ألال حادنث 
ابلاب ن  يف انيوضوع  ويفيد حدنث ابلاب  حدنث العا، بان 

عان الوضاو، مان حلاوم  قاال: سةل رساول اهلل اعزب 
هلإ »  وسةل عن حلاوم الغافم  فقاال: «توضفوا مف ا»فقال:  اإلبل 

 (1)احلدنث " « تتوضفوا مف ا..
 ما يه احلكم  من وجوب الوضو، من أكل حلم اإلبل؟

"فاجلواب من وج  :
   وا ما أَت به انلُب  األول: أال احلكم  أمُر انلبِّ 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ   چقال تعاىل:  .من األحاكم ف و حكم  ..

  ٧٦ألحزاب  اچ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
وم  وقالت اعئش   نيا ُسةلت: ما بال احلائضو تقضا  الصَّ

الة؟ قالت:  اكال نُصيبُفا ذلك ىلع ع د رسول »وهلإ تقضا  الصَّ
الة اهلل  وم  وهلإ نفمر بقضا، الصَّ نفا   وأل«فففمر بقضا، الصَّ

نفمن ا وهلل احلمد ا أال اهلل هلإ نلمر طشا ، ّوهلإ واحلكم  تقتيض 
 فعلَه  وهلإ نفَه عن يش، ّهلإ واحلكم  تقتضا  ترَبه.

                                                                 

 مفح  العالم يف رشح بلوغ انيرام  (1)
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بل  اثلاين: أال بعض العلما، اتلمس حكمً  فقال: ّوال حلم اإلو
هاادنُد اتلَّاالثري ىلع األعصاااب  فيَُ يِّج ااا؛ و ااذا اكال ال ااُب 

نساال العصب بال  احلادنث نفَه اإلو كثاار مان حلام اإلو  مان اإلو
ن األعصاب ويعِّ،ها  كما أمر انلُب  بالوُُضو،  والوُُضو، يسكِّ

عفد الغضب؛ ألجل تسكيفه. وسوا، اكنت هااذ  يه احلكما  أم 
  لكان ّوال علمفاا احلكما  هلإ؛ فإوال احلكم  يه أمر انلابِّ 

ساليم ف ذا فَْضٌل من اهلل وزيا،ة علم  و ال لام نعلام فعليفاا التَّ 
 (1)واهلإنقيا، " 

 مسلل  هل رشب أبلاال اإلبل نفقض الوضو،؟ 

"وأماا الوُُضاو، مان أبلااال 
حيح أنَّه مستحبٌّ وليس بواجب؛ لوج  : بل؛ فالصَّ  اإلو

احيح  وار،ة يف الوُُضاو،  األول: أالَّ األحاا،نث الكثرية الصَّ
بل  واحلدنث يف ال وضو، مان أبلان اا ّوسافا،  حسان من حلوم اإلو

فه.  وبعض م ضعَّ
 يف قص  الُعارني  أال انلابَّ اثلَّاين: ما روا  أنس 

دق   ويرشبوا مان أبوا اا وأبلان اا...  أمرهم أال نلحقوا بإوبل الصَّ

                                                                 

 ( ،ار ابن اجلوزي .2/036الرشح انيمت  ) (1)
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ولم نلمْرهم أال نتوضفوا من أبلان اا  ما  أال احلاجا  ،اعيا  ّىل 
. ذلك  فدلَّ ذلك ىلع أال الوُُضو، مف ا مس  (1)تحبٌّ

" أبلااُل اإلبل في ا روانتاال عان 
اجحُ  يف انيذهب: أالَّ  اإلماام أمحد يف نقض ا الوضو،  والروان  الرَّ

لم نلمر الُعَرنويَِّ   األبلاال هلإ تفقض  وهو الصحيح؛ فإالَّ انلَّب 
ابلياال عن  بالوضو، من أبلاال اإلبل  وقد أمرهم طُشاْرب ا  وتلخريُ 

ي ب اا  ا قياس ا ىلع اللحم جباام  اتلغاذِّ وقت احلاج  هلإ جيوز  أمَّ
اكللحم: فإالَّ هاذ  العلَّ  لام ناف َّ علي اا  و نَّماا يفَّ اا بعاُض 

(3)العلما، يفًّا " 

 فائهههدَ: 

"الصحيُح أالَّ مجي  أجزا، 
ا ولفظ ا ومعفاها  اإلبال اكلَكروشو والقلب ،اخٌل يف حكم 

واتلفريق ب  أجزائ ا ليس هل ،يلل وهلإ تعليل  وهلإ ندخل يف 
ه ليس حلًما  وهلإ يشمل ذلك احلليُب واللِ وا هن؛ ألنَّ 

ا  (2)".مسمَّ

                                                                 

 ( .2/037انيصدر السابق ) (1)

 ( 2/032توضيح األحاكم من بلوغ انيرام ) (3)

 ( .2/034انيصدر السابق ) (2)
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انلِه عن الصلَ يف مباركها :ه ومنها16

 روى اإلمام مسلم يف )صاحيحه( مان حادنث َجاابورو بْانو 
َل رَُساوَل اهللو َسُمَرَة 

َ
الَّ رَُجاًل َسال

َ
اْن حُلُاومو    أ  مو

ُ
ال تَوَضَّ

َ
أ
َ
أ

؟ قَاَل:   »الَْغفَمو
ْ
أ ، َوإِْن ِشْئَت فََل تََوضَّ

ْ
أ  « إِْن ِشْئَت َفَتَوضَّ

ُ
ال تَوَضَّ

َ
قَااَل أ

؟ قَاَل:  بوالو ْن حُلُومو اإْلو بِههَنعَ »مو  وِ  اإْلِ
 ِمْن حل 

ْ
أ َصيلِّ قَاَل: «  ِ هْم َفَتَوضَّ

ُ
أ

؟ قَاَل:  بو « مْ هَنعَ »يفو َمَرابوضو الَْغفَمو َصيلِّ يفو َمبَارو و اإْلو
ُ
؟ قَااَل: اقَاَل: أ لو

 (1)«  اَل »
ا،و بْنو اَعزوب   قَاَل" ُساةوَل  وروى أبو،او، من حدنث الَْعَ

بولو  َفَقاَل:  رَُسوُل اهلل  ْن حُلُومو اإْلو ئ وا ِمْنَها»َعنو الْوُُضو،و مو « تََوضَّ
هئ وا ِمْنَهها»وَُسةوَل َعْن حُلُومو الَْغافَمو  َفَقااَل:    وَُساةوَل َعانو «اَل تََوضَّ
بولو  َفَقاَل:  اَلةو يفو َمبَارو و اإْلو بِهِ ، فَِِنََّهها »الصَّ وا يِف َمَبارِِ  اإْلِ

اَل ت َصلُّ
َياِطوِ  اَلةو يفو َمَرابوضو الَْغفَمو  َفَقا« ِمَن الشَّ َصلُّوا »َل: وَُسةوَل َعنو الصَّ
 (3)« فِيَها فَِِنََّها بََرَكةٌ 

                                                                 

 مر َترجيه . (1)
 مر َترجيه . (3)

o  p 
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هلإل  من كوال  "ووجه ا َّ
الة هلإ تصُح يف معاطن اإلبل: انله عن الصالة في ا  فإذا  الصَّ

وذلك  صلَّيت في ا فقد وقعت فيما نَه عفه رسول اهلل 
 تصُح معصي   وهلإ نمكن أال تفقلب انيعصي  طاع . و ذاً هلإ

الصالة...... ّىل أال قال: واحلكم  من عدم صحَّ  الصالة يف 
وأمر    نَه عفه  ففُه انلبِّ  أع اال اإلبل: أال انلبَّ 

لَّ  بالنسب  للمفمن بديلل قوهل تعاىل:  َاري هو العو ٱ  ٻ         چ الشا

ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ن نقول: سمعفا وأطعفا  ويادُل ذللك   فانيفم٧٦األحزاب  چ  ٺ
وم وهلإ أال اعئش   ُسةولت: ما باُل احلائض تقضا  الصَّ

الة؟ قالت:  اكال نُصيبفا ذلك؛ فُففمر بقضا، الصوم »تقضا  الصَّ
الة لَّ  يف ذلك هو األمر. « وهلإ نُفمر بقضا، الصَّ   فبيَّفت أالَّ العو

فاسب   ألنه نعلم لكن هلإ نمف  أال اإلنساال نت لَُّب احلكمَ  اني
َارع ونواهيه لك ا حلكم   فما يه احلكم ؟ وسفال  أال أوامر الشا
اإلنساال عن احلكم  يف األحاكم الشارعي  أو اجلزائي  أمٌر جائز  
ا قال الرسول  َد به العلم  و ذا لمَّ بل قد نكوال م لوباً ّذا قُصو

َم نا رسوَل اهلل؟   قُلْن: بو «ّنَُّكنَّ أكرُث أهالو انلَّارو »يف النسا،:  
اَل اللَّعَن وتَْكُفْراَل »فسللن عن احلوكم ؟ قال:  ْ ألنَُّكنَّ تُكرثو
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لَّ  امتثل و هلإ فال  «. الَعشري وأماا ّذا قصد أنَّه ّال بانت العو
فالسفال حينةذ حرام؛ ألنه هلإزُمه َقبُول احلقِّ ّاْل وافق هوا  و هلإ 

(1)فال " 

                                                                 

 ( ،ار ابن اجلوزي .942ا9/944الرشح انيمت  ) (1)
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 ال َيوز أخقها إذا ضاعت وأضلت ايطريق :ومنها ه17

شهى عليها اتللف فَتد بقصد اإليقاذ مالم خي 

 َّ ِْاَن َخاا و  اجْلَُ ا و فَ الصحيح  من حدنث َزيْاَد 
؟ َفَقااَل:  قال: ُسةوَل رَُسوُل اهللو  قو وو الَْورو

َ
َهبو  أ َعنو اللَُقَ  و  اذلَّ

ا، ا همَّ َعرِّْفَههها َسههَنًة، فَهِِْن لَههْم َتْعههرِْف اْعهرِْف واَِكَ َههها َو ِعَفاَصهههَ »
ْن َوِديَعًة ِعْنَدَ ، فَهِِْن َجهاَ  َطاِْل َهها يَْوًمها ِمهَن  فَاْستَْنِفْقَها، َوتْلَك 

َها إيَِلْهِ  دِّ
َ
ْهِر فَأ بوالو  َفَقاَل: «ادلَّ هَلُ َعْن َضالَّ و اإْلو

َ
َمههالََ  َولََهها، »  وََسل

هَجَر،  َدْعَها، فَِِنَّ َمَعَها ه   الشَّ ك 
ْ
ِحَقاَ َها وَِسَقاَ َها، تَهرِد  الَْمهاَ ، َوتَأ

اةو  َفَقاَل: «َحَّتَّ ََيَِدَها َربَُّها هَلُ َعنو الشَّ
َ
ْقَها، فَِِنََّما ِيَ لََ ، »  وََسل خ 
ئْبِ  ْو لذِلِّ

َ
ِخيَ ، أ

َ
ْو أِل
َ
 (1)« أ

"ومان فوائاد احلادنث: 
  و  روانا : «مالاك و اا؟»اط ضاال  اإلبال لقاوهل: حتريم اتلق

واألصل يف األمر الوجوب أو وجوب الرت .« ،ع ا»

                                                                 

 ( .2699(   مسلم )9496ابلخاري ) (1)

o  p 
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أال العل  يف وجاوب تار  اإلباال أن اا مع اا ومن فوائد : 
سقاؤها وحذاؤها تر، انياا، وتلكال الشاجر حاَت نلقاهاا رب اا  
فيفخذ من هاذ  العل  أنه لو اكنت اإلبل صغرية هلإ تملاك هاذا 

 فإن ا جيوز اتلقاط ا. علل به انلب  اذلي
ويفخذ من ذلك أنضاً: أنه لو اكنت اإلبل يف مسابع  كثارية 
السباع ميث هلإ يست ي  ابلعري الواحاد مقابل  عشاارة ذئااب  
فإنه جيوز أخذها  ويفخذ مفه أنضا أنه لو اكنات يف أرو مملاو،ة 

با  بق اع ال ريق اذلي نلخذوال هذ  ابلعري فيحولوال بيف اا و
 (1)صاحب ا  فإنه جيوز اتلقاط ا " 

"وياهر احلادنث العماوم أنااه هلإ جياوز 
اتلعرو  اا  ترت  حَت جيدها رب ا  لكن ّذا رجعفا ّىل أصاول 
الشاريع  قلفا: ّنه ّذا اكال خيشاى علي ا من ق اع ال رق  فاَ 
هذ  احلاال هل أال نلخاذها ّال لام نقال باالوجوب  ويمكان أال 

فاإال هااذا « حَت جيدها رب ا»نفخذ هذا من احلدنث  وهو قوهل: 
اتلعليل يشري ّىل أنه ّذا اكنت يف ماكال خيشاى أال نلخذها ق اع 
ال رق  فإنه نلتق  ا وهلإ بلس؛ ألناه يف هاذ  احلاال نغلاب ىلع 
الظن أال صاحب ا هلإ جيدها  وىلع هذا ففقول: هاذا احلادنث ّال 

                                                                 

 ( ط انيكتب  اإلسالمي  .4/002رام طرشح بلوغ انيرام )فتح ذي اجلالل واإلك (1)
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ه نقياد بانلصاوص العاماا   و ال اكال هلإ ندل ىلع أنه نلخذها فإن
اكال ناادل ىلع أنااه ّذا اكال هلإ ناافمن أهلإ جياادها صاااحب ا فإنااه 

(1)نلخذها " 

                                                                 

 ( ،ار ابن اجلوزي .077ا 23/072الرشح انيمت  ) (1)
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 جواز عقرها إذا توحشْت ويّدْت  :ه ومنها18

وعجو عن ذِبها

نج   قُلُْت: نَاا  فَ الصحيح  من حدنث َرافو و بْنو َخدو
: هلَإقُو الَْعُدوِّ رَيًدا  َولَيَْسْت َمَعفَا ُماًدى  قَااَل  رَُسوَل اهللو  ّونَّا

ْعِجْ  »
َ
ْرِِن  -أ

َ
ْو أ
َ
، يَهيَْس  -أ ْ َ ، َوذ كِهَر اْسهم  اهللِ، فَهلك  ْنَهَر ادلَّ

َ
َما أ

هَدى  هر  َفم  ف  ا ايظُّ مَّ
َ
نُّ َفَعْظٌم، وَأ ا السِّ مَّ

َ
ث َ ، أ َحدِّ

 
َر، وََسأ ف  ، وَايظُّ نَّ السِّ

َبََشةِ 
ْ
ارٌي  فََرَمااُ    قَ «احل فَْ اا بَعو َصبْفَا َنْ َب ّوبول  َوَغفَم   َففَادَّ مو

َ
اَل: َوأ

وَسْ م  فََحبََسُه  َفَقاَل رَُسوُل اهللو  وَابِهَد : »رَُجٌل ط
َ
بِِ  أ إِنَّ لَِهِقهِ اإْلِ
وا بِِه َهَكَقا ٌ  فَاْصَنع  ْم ِمْنَها يَشْ وَابِِد الْوَْحِش، فََِِذا َغلََبك 

َ
 (1)« َكأ

"وىف هاذا 
احلدنث : ،يلل إلباح  عقر احليواال اذلى نفد ويعجز عن ذماه 
وحنر   قال أصحابفا وريريهم: احليواال انيلكول اذلي هلإحتال ميتتُه 
َضباال: مقدور ىلع ذمه  ومتوحِ   فانيقدور عليه هلإ حيال ّهلإ 

بق  وهذا جمم  عليه وسوا، يف هذا باذلبح يف احللق واللب  كما س

                                                                 

 ( .2272(   مسلم )2232ابلخاري ) (1)

o  p 
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اهلإنسا  والوحشا  ّذا قدر ىلع ذمه بلال أمسك الصيد  أو اكال 
متلنساً فاال حيال ّهلإ بااذلبح يف احللاق واللبا   وأماا انيتاوحِ 
اكلصيد فجمي  أجزائه نذبح ما،ام متوحشاً  فإذا رماا  طسا م أو 
 أرسل عليه جارح  فلصاب هيةاً مفه ومات باه حال باإلمجااع 

وأما اذا توحِ ّنسا  بلال ند بعاري أو بقارة أو فارس أو رش،ت 
هاة أو ريريها ف و اكلصيد فيحل بالريم ّىل ريري مذماه  وبإرسال 
الَكب وريري  من اجلوارح عليه  وبذا لو تر،ى بعاري أو رياري  يف 
برئ ولم نمكن ق   حلقوماه ومريةه ف و اكبلعري انلا، يف حلاه 

 حلاه بإرساال الَكاب وج ااال: بالريم بال خاالف عفادنا  وىف
أصح ما هلإحيال  قال أصحابفا : وليس انيارا، بااتلوحِ جمار، 
اإلفالت  بل مَت تيسار حلوقه بعد ولو باساتعان  بمان نمساكه 
باذلبح يف انياذبح   وحنو ذلك فليس متوحشاً  وهلإ حيال حينةذ ّهلإا
و ال حتقق العجز يف احلال جااز رمياه  و هلإنكلاك الصاع ّىل 

ليه  وساوا، اكنات اجلراحا  يف فخاذ  أو خارصتاه أو القدرة ع
ريريهما من بدنه فيحل  هاذا تفصيل مذهبفا  وممن قاال بإباح  
عقر انلا، كما ذكرنا: عيل بان أ  طالاب  وابان مساعو،  وابان 
عماار  واباان عباااس  وطاااوس  وع ااا،  والشااعب  واحلساان 
ابلصاااري  واألسااو، باان نزيااد  واحلكاام  ومحااا،  وانلخاايع  

ثلوري  وأبو حفيف   وأمحد  و سحاق  وأبو ثور   وانيزين  و،او،  وا
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واجلم ور  وقال سعيد بن انيسيب وربيعا  واللياث ومالااك: هلإ 
حيل ّهلإ بذاكة يف حلقاه كغاري   ،يلال اجلم اور حاادنث رافا  

(1)انيذكور واهلل أعلم " 

                                                                 

 ( 20/297رشح انلووي ىلع صحيح مسلم ) (1)
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   انلفس املؤمنةأيها األص  يف دية يت :ه ومنها19

عمداً أو شبه ايعمد

اإلبال   وقد اختلك أهال العلم يف هذ  األصول اخلمسا :
 وابلقر  والغفم  واذلهب  أن ا نكوال األصل يف ا ن .

اسام ّهاارة  « هاذ « »هاذ  أصاول ا نا »"قوهل: 
ه َخسا  األصافاف الساابق   ويه: اإلبال  وابلقار  وانيشار ّيلا

والغفم  واذلهب  والفض   ف اذ  يه أصاول ا نا   وهاذا اذلي 
.مشاى عليه انيفلك ّحدى الروانات عن اإلمام أمحد 

والروان  اثلاني : أال هفا  أصاًل سا،سااً وهاو احلُلَال  مجا  
حل   ويه ّزار ور،ا،  وا ن  من احللل مائتا ُحلَّ .

والروان  اثلاثل : أالَّ األصل اإلبل فقط  وما عداها ف و 
م ب ا  وليس أصاًل؛ وذلك ألالَّ مجي  األعضا، ال  في ا  مقوَّ
ر باإلبل  فَ انيوضح  َخس من اإلبل  و  السن  مقا،نر تقادا
َخس من اإلبل  و  األصب  عشار من اإلبل  فالشارع ،ائماً 

اذا ىلع أنه هو األصل  وأال ما نقدر أجزا، ا ن  باإلبل  فدل ه

o  p 
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ذكر من الفض   واذلهب  وابلقر  والغفم ف و من باب اتلقويم  
ا  وتاب   ا  وليس أصاًل  وهذا هو ياهر لَكم اخلريق ا 

واختار  هيخ اإلسالم ابن تيمي   ومجااع  من األصحاب  وهذا 
هو اذلي عليه العمل عفدنا  فال نزال انلاس من قدنم الزماال 

 (1)وال بلال األصل يف ا ن  اإلبل " حيكم

"وقد اختلك أهال العلم؛ هال هاذ  انياذكورات أصاول لهلنا ؛ 
ميث ّذا ،ف  من تلزمه واحًدا مف ا نلزم الويل قبوهل  ساوا، اكال 

يف قضاا، ويل اجلفان  من أهال ذلك انلوع أم هلإ؛ ألنه أَت بلصال 
الواجب عليه. هذا قول مجاع  من أهل العلم.

والقول اثلاين: أال األصل هو اإلبال فقط  وهو قول مج اور 
  وقاوهل (3): "يف انلفس انيفمف  مة  من اإلبال" العلما، لقوهل 

 .(2): "أهلإ ّال يف قتيل عمد اخل ل مة  من اإلبل" 
مةا   وىلع أهل الورق اث  عشاار الفاا  وىلع أهال ابلقار

بقرة  وىلع أهل الشا، ألَ هاة  وىلع أهال احللال مةا  حلا ". 
ريلظ يف اإلبال ،نا  العماد  وخفاك ب اا ،نا   وألال انلب 

                                                                 

 ( ،ار ابن اجلوزي .222ا  24/222) (1)

 ( .9942برقم )ا كما يف اإلروا،  صححه العالم  األبلاين ا  (3)
 ( .9934( و)9226ا كما يف اإلروا، برقم ) صححه العالم  األبلاين ا  (2)
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اخل ل  وأمج  ىلع ذلك أهل العلم؛ فه األصل. وهذا القاول هاو 
الراجح  وعليه فيكوال ما عادا اإلبال مان األصافاف انياذكورة 

 (1)" نكوال معتًعا ب ا من باب اتلقويم 
 مقادير ادليههات:

 "،ن  احلر انيسلم: 
تكوال مائ  من اإلبل  وتغلظ يف قتل العمد وهب ه  
وتغليظ ا ن : أال نكوال يف ب وال أربع  مف ا أوهلإ،هاا  كما 
تقدم يف حدنث عمرو بن هعيب عن أبيه عن جد  وفيه: 

 "وأربعوال َخلوَف ".
 ،ن  احلر الكتايب:

نصك ،ن  انيسلم   -ال أو ريري  ذميااً اك–،ن  الكتايب احلر  
قاال: حلدنث عمرو بن هعيب عن أبيه عن جد : أال انلب 

 .  (3)"عقل أهل اذلم  نصك عقل انيسلم " 
 عاهد نصك ،ن  انيسلم".امو  لفظ: "،ن  ال

                                                                 

 (  ،ار العاصم  .427ا  9/422انيلخ  الفقه ) (1)

ا  يف  ( وحسفه  وحسفه األبلاين ا 2420(  والرتمذي برقم )2/42أخرجه النسايئ )  (3)
 (.9922)ّروا، الغليل برقم 
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 ،ن  انيرأة: 
،ن  احلرة انيسلم  ىلع انلصك من ،ن  الرجل احلر انيسالم  

انيارأة ىلع انلصاك مان ،نا   كما يف كتاب عمرو بن حزم: "،ن 
 الرجل" . ونقل ابن عبد الع  وابن انيفذر  اإلمجاع ىلع ذلك.

 ،ن  انيجويس: 
وباذا  -ذمياً اكال أو معاهاداً أو رياري  -،ن  انيجويس احلر 

الوث : ثمانمائ  ،رهم؛ حلدنث عقبا  بان اعمار مرفاواعً: " ،نا  
 .(1)انيجويس ثمانمائ  ،رهم" 
 أهل الكتاب وعبدة األوثاال: ،ن  انيجوسي  ونسا،

ىلع انلصك من ،ن  ذكران م  كما أال ،ن  نساا، انيسالم   
ىلع انلصك من ،ن  ذكران م؛ لعموم حدنث عمارو بان هاعيب 

 انيتقدم: "عقل أهل الكتاب نصك عقل انيسلم ".
 ،ن  اجلف : 

،ن  اجلف  ّذا سقط ميتاً طسبب جفان  ىلع أمااه عماداً أو 
أم   حلدنث أيب هريرة رِض اهلل عفاه قاال: " خ ل: ريرة عبد أو 
يف جف  امرأة من ب  حلياال ساقط ميتااً  قضاى رسول اهلل 

                                                                 

( وفيه ضعك  لكفه قول مجاع  من الصحاب   وهلإ نعرف  م 2/232 سنفه )أخرجه ابلي يق يف  (1)
 (.4/04َمالك. انظر: اتللخي  احلبري )



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

ر ا ن  بعشار ،ن  أمه ويه: َخس (1)بغرة: عبد أو أما "   ََُقدَّ . و
 (3) " ّهمن اإلبل. وتورث الغرة عفه  كلنه سقط حيااً 

 

                                                                 

 (.2722(  ومسلم برقم )7643روا  ابلخاري برقم )  (1)

 ( .م  نقل احلوايش السابق  مفه.2/027الفقه انييّس يف ضو، الكتاب والسف  ) (3)
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 عليق يش  يف أعناق اإلب  أو يف أَأن ت :ه ومنها31

مان من جسدها، من أج  جلب منفعة أو دفع مضَ؛ رش 
عان عبد اهلل بن  خاري و مسلم مان طريق مالك روى ابل

أخاع  ا، بن تميم أال أبا طشري األنصاري أيب بكر  عن عب
نَُّه اَكاَل َمَ  رَُسولو اهلل 

َ
ْسَفااارو و  قَاااَل: فَااأ

َ
َِْعاضو أ رَْسَل يفو 

َ
ل

نَّاُه  -رَُسوهلًإ  رَُسوُل اهلل 
َ
بُْت أ  و بَْكر  َحسو

َ
ُِْن أ قَاَل َعبُْد اهلل 

ْم   ِمهْن َوتَهر  »  -قَاَل َوانلَّاُس يفو َمبويتو و
ٌَ الَ َيْبَقَوَّ يِف َرَقَبِة بَِعري  يِلََد

ٌَ إاِلَّ ي ِطَعْت  ْو يِلََد
َ
َن الْعَ « .  أ . قَااَل َمالوٌك أَرى َذلوَك مو  (1)ْ و

 
"قوهل: " قال،ة من وتر  أو قال،ة ": هك من الاراوي واألوىل 
أرجح؛ ألال القالئاد اكنت تتخذ من األوتار  ويعتقدوال أال ذلك 
نادف  الع  عن ابلعري  وهذا اعتقا، فاسد؛ ألنه تعلق بما لايس 

و حساا  طسبب  وقد سبق أال اتلعلق بما ليس طسابب رشي أ
رش ؛ ألنه بتعلقه أثبت لألهيا، سببا لام نثبتاه اهلل هلإ طشاارعه 

أال تق   هذ  القالئاد. أمااا ّذا  وهلإ بقدر   و ذا أمر انلب 
اكنت هذ  القال،ة من ريري وتر  و نما تستعمل للقياا،ة اكلزماام؛ 

                                                                 

 .(9222( مسلم )0332ابلخاري ) (1)

o  p 
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ف ذا هلإ بلس به لعدم اهلإعتقا، الفاسد  واكال انلاس نعملوال ذلك 
صوف أو ريري . قوهل: " يف رقبا  بعاري ": ذكار ابلعاري؛ كثرياً من ال

ألال هذا هو اذلي اكال مفتشاراً حيفذا ؛ ف اذا القياد بفاا، ىلع 
الواق  عفدهم؛ فيكوال اكتلمثيل  وليس بمخص .

 يستفا، من احلدنث:
أنه ننبيغ لكباري القاوم أال نكاوال مراعيااً ألحاوا م؛ -2

 فيتفقدهم ويفظر يف أحوا م.
ه راعنت م بما تقتضيه الشاريع ؛ فإذا فعلوا أنه جيب علي-9

 حمرماً مفع م مفه  و ال ت اونوا يف واجب حث م عليه.
أنه هلإ جيوز أال تعلق يف أعفاق اإلبل أهيا،؛ َتعال ساببا -0

يف جلب مففع  أو ،ف  مضارة  ويه ليست كاذلك هلإ رشاعً وهلإ 
و قدراً؛ ألنه رش . وهلإ نلزم أال تكوال القال،ة يف الرقبا   بال لا

جعلت يف ايلد أو الرجل فل ا حكم الرقب ؛ ألال العل  يه هاذ  
 القال،ة  وليس ماكال وضع ا؛ فانياكال هلإ نفثر.

أنه جيب ىلع من يست ي  تغيري انيفكار بايلاد أال نغاري  -4
 (1)بيد  " 

                                                                 

 ( ،ار ابن اجلوزي.223ا2/262القول انيفيد ىلع كتاب اتلوحيد ) (1)
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 عد  ايتشّبه باْلعري :ه ومنها31

َيف اهلوَ إ  السجود حا  الصل

وهذا انيسلل  حصل في ا نزاع هدند ب  أهل العلام  هال 
نقدم الرببت  قبل ايلدنن أم نقدم ايلدنن قبل الرببت  ّذا هوى 

 انيصيل ّىل السجو،.
وممن حقق هذ  انيسلل  حتقيقاً علمياً 

( وبتابه كما يف كتابه القيم )أصل صف  صالة انلب  
ح بالال انيصايل نقادم )تمام انيف   يف اتلعليق ىلع فقه السف ( فرجا

 ندنه قبل رببتيه  وسلنقل لَكمه من تمام انيف  لفائدته  
 :227ا 220ا ص قال ا 

"قوهل: "وهو نع  وض  ايلدنن قبل الرببت  عفد ا وى قول 
 احلدنث" قلت: وهو الصواب ألنه اذلي ثبت عفاه  أصحاب

 فعاًل وأمراً:
ّذا  قاال: اكال  فمن حدنث ابن عمار أماا الفعل: 

 سجد نض  ندنه قبل رببتياه. أخرجاه مجاعا  ماف م احلااكم.

وقال: "صحيح ىلع رشط مسلم" و وافقه اذلهب وهو كماا قااهلإ. 

o  p 
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وهو َمرج يف "اإلروا،"  796/  022/  2وصححه أنضاً ابن خزيم  
9  /66 - 62. 

"ّذا  مرفواعً بلفظ:وأما األمر: فمن حدنث أيب هريرة 
سجد أحدكم فال نع  كما ناع  ابلعاري ويلضا  ندناه قبال 
رببتيه". أخرجه أبو ،او، والنسايئ ومجاعا  و سافا،  جياد كماا 
قاال انلووي و الزرقاين  و قوا  احلافظ ابن حجر كما ناليت  وهاو 

و  "صحيح أيب ،او،"  62/  9َمرج أنضاً يف انيصدر انيذكور آنفاً 
  ما نعارض ما ّهلإ حدنث وائال بان . وليس  ذنن احلدنث622

اذلي نقله انيفلاك عان ابان القايم  وهاو حادنث  حجر 
ضعيك ألنه من حدنث رشيك وهو ابن عبد اهلل القاِض  وهاو 

 ضعيك سيئ احلفظ فال حيتج به ّذا انفر، فكيك ّذا خالك؟ 
وذللك قاال احلافظ يف بلوغ انيرام: "ّال حادنث أيب هريارة 

ائل". وذكر حنو  عبد احلق اهلإهبييل هذا أقوى من حدنث و
 .246فانظر "صف  الصالة" ص 

 بيفااً حا  رجاح 
ً
ولقد أخ ل ابن القيم يف "زا، انيعا،" خ ل
  كماا أخ ال حدنث وائل ىلع حدنث ابن عمر وأيب هريرة 

أخ اً، أخرى يف هاذ  انيسلل    قد قمت بالر، علياه مفصااًل يف 
،" وريريهاا   وحيسان يب هفاا أال "اتلعليقات اجليا، ىلع زا، انيعاا

أَضب ىلع ذلك مثاًل واحداً ألنه هدند اهلإتصال بما حنان فياه   
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: " ... فاال ناع  كماا ناع  ابلعاري وبه نتضح مع  قاوهل 
أال احلادنث  ويلض  ندنه قبال رببتياه"   زعام ابان القايم 

انقلب ىلع الراوي وأال أصله: "ويلض  رببتيه قبل ندنه" و نمااا 
 هذا زعم آخر هل وهو قوهل: "ّال ابلعري نضا  ندناه قبال محله ىلع

رببتيه". قال: "فمقتىض انله عن العو  كعو  ابلعري أال نضا  
انيصيل رببتيه قبل ندنه"! وسبب هذا لكاه أنه خَ عليه ما ذكر  
علما، اللغ  اكلفريوز آبا،ي وريري : "أال رببا  ابلعاري يف ندناه 

 األماميت ".
: "ّال 223/  2حاوي يف "رشح معاين اآلثاار" وذللك قاال ال 

ابلعري رببتا  يف ندنه وبذلك يف سائر ابل اائم  وبفاو آ،م ليساوا 
كذلك  فقال: هلإ نع  ىلع رببتيه اللت  يف رجلياه كمااا ناع  
ابلعري ىلع رببتيه اللت  يف ندناه  ولكن نبدأ فيض  أوهلًإ ندناه 

فيكاوال ماا نفعال يف  اللت  ليس في ما رببتا  ثم نض  رببتياه 
 ذلك َلالف ما نفعل ابلعري".

وب ذا ي ر مع  احلدنث ي وراً هلإ ريموو فيه. واحلمد هلل 
 ىلع توفيقه.

ثم ّال ياهر األمر ب ذ  السف  نفيد وجوب ا  وقد قال به ابن 
وما نقله انيفلك عفه مان اهلإساتحباب  292/  4حزم يف "انيحىل" 

ال العكس هلإ جياوز  ففياه خ ل واضح  وهلإزم القول بالوجاوب أ
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ىلع  22/  2ر، لالتفاق اذلي نقلاه هايخ اإلساالم يف "الفتااوى" 
 جواز األمرين!

قلت: وهفا سف  م جاورة ننابيغ اتلنبياه علي اا لالهتماام 
يف بفعل ا  ويه ماا جاا، يف حادنث أيب محياد السااعدي 

اكال ... ن اوي أال رسول اهلل  عشارة من أصحاب انلب 
افيا ندنه عان جفبياه ثام يساجد. وقاالوا مجيعااً: ّىل األرو جم

نصاايل. روا  اباان خزيماا  يف  صاادقت هكااذا اكال انلااب 
 طسفد صحيح وريري . 022 - 026/  2"صحيحه" 

ّذا عرفات هااذا  وتلملات مايع معا  ا اوي اذلي هاو 
السقوط م  جمافاة ايلدنن عان اجلفبا   تبا  لاك بوضاوح هلإ 

ة ّهلإ بتليق األرو بايلادنن ريموو فيه أال ذلك هلإ نمكن عاا،
وليس بالرببت   ففيه ،يلل آخار ىلع ضاعك حادنث وائال ... 

 .ّ ـهواهلل تعااىل هو ا ا،ي " 
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  الرفق بها ومراَعَ مصلحتها يف السري :ه ومنها33

يبو ُهَريْاَرةَ 
َ
روى اإلمام مسلم يف )صاحيحه( مان حادنث أ

وا : »وُل اهللو قَاَل: قَاَل رَسُ   ْعط 
َ
ِْصِب، فَهأ

ْ
إَِذا َسافَْرت ْم يِف اخل

وا َعلَْيَهها  رْسِع 
َ
َنِة، فَأ ْرِض، َوإَِذا َسافَْرت ْم يِف السَّ

َ
َها ِمَن اأْل بَِ  َحظَّ اإْلِ

َوى الَْههوَا ِّ 
ْ
ِريَق، فَِِنََّها َمأ ، َوإَِذا َعرَّْست ْم بِاللَّْيِ ، فَاْجَتبِب وا ايطَّ رْيَ السَّ

 (1)« للَّْي ِ بِا
"ّال انيساافر ّذا ساافر ىلع 
راحل  ب يم  من اإلبل أو محر أو بغاال أو خيال  فاإال علياه أال 

يف نراي مصلحت ا  ألنه مساةول عف اا و اذا اكال انلاب 
حج  الو،اع اكال راكباً ىلع ناقته وقد هق  اا زمام اا  فاإذا أَت 

أرىخ  ا قلياًل  ومان اآل،اب أال اإلنسااال  مرتفعا من انيرتفعات
ّذا سافر يف أنام اخلصب فإنه ننبيغ أال نتال  يف الساري  نعا  هلإ 
يسري سرياً حثيثاً  نع   فيه اإلبل حق ا من الري  ألناه ّذا اكال 
نمشا  ا وي  أمكن  اا ذلاك  فاإذا اكنات األرو معشاب  

                                                                 

(1) (2297.) 
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ىع يف م ل من وخصب  وأنت ىلع ّبل فال تسارع السري  ،ع ا تر
أجل أال تفال حظ ا من اخلصاب  أماا ّذا اكال األمار باالعكس 
واكنت السف  جدباً فإال انيفروو أال تسارع  ألنك ّذا أم لت يف 
السري واألرو جدب هلإ ترىع  طالت مدة السفر فيذهب َم اا  

  وأال اهلل تعاىل قد أع اا  مصاالح وهاذا من حكم  انلب 
انيساافرين ّىل هاذ   حيث أرهاد  الراعن  لإلنساال وابل ائم 

(1)اآل،اب يف اخلصب تلال يف السري يف اجلدب أرسع يف السري" 

                                                                 

 ( ط:مدار الوطن للنرش.222ا4/222رشح رياو الصاحل  ) (1)
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 انلِه عن  ع اللا يف ُضعها :ه ومنها32

عند إرادَ بيعها، حَّت يعظم ُضعها، يزييد يف ثمنها

يبو 
َ
روى ابلخاري ومسلم يف )صاحيحي ما( مان حادنث أ

الَّ رَُسوَل اهللو َرَة ُهَريْ 
َ
، قَاَل:   أ ْكَبهان  ِْلَْيهع  " اَل ي هَتلَىَّ الرُّ

وا، َواَل يَبِهْع َحهاُِضٌ  ، َواَل َتَناَجش  ْم لََعَ َبْيِع َبْعض  ك  َواَل يَبِْع َبْعض 
هرْيِ 
َو ِِبَ بَِ  وَايَْغَنَم، َفَمِن اْبَتاَعَها َبْعَد َذلَِ  َفه  وا اإْلِ ، َواَل ت َصهرُّ  ِْلَاد 

َها  ْمَسَكَها، َوإِْن َسِخَطَها َردَّ
َ
ْل َبَها، فَِِْن َرِضَيَها أ ََ ْن 

َ
انلََّظَرْيِن َبْعَد أ
 (1)"  َوَصاًَع ِمْن َتْمر  

 َ َيُ  يهو : اتلَّْصارو ُ افويعو "قَاَل الشَّ
ْو انلَّاقَ و  َوتَاْرُ  َحلْبوَ ا

َ
اةو أ ْخاَلفو الشَّ

َ
اَ  بَلَفَُ اا َربُْط أ ا َحاَتَّ جَيْتَمو

وَماا نَاَرى  يَد يفو َثَمفوَ ا ل ََُ ا  َفَ و الَّ َذلوَك اَعَ،
َ
َفيَْكرُثَ َفيَُظنَّ الُْمْشرَتوي أ

يْاُت  فْاُه: رَصَّ َي و َحبُْس الَْما،و ُيَقاُل مو ْصُل اتلَّْصارو
َ
ةو بَلَفوَ ا. َوأ ْن َكرْثَ مو

الَْماَ،: َّذا َحبَْستُُه. 

                                                                 

 ( واللفظ هل .2222( مسلم)9242ابلخاري ) (1)
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بُو 
َ
و يفو قَاَل أ َِ َيُ : َحبُْس اللَّا ْهلو اللَُغ و اتلَّْصارو

َ
ْكرَثُ أ

َ
ُعبَيَْدَة: َوأ

بوالو َوالَْغافَمو ُ،واَل  ْكارو اإْلو َما اْقتَرَصَ ىلَعَ ذو َ   َو ونَّ اْرعو َحَتَّ جَيْتَمو الضَّ
بوالو َوالَْغافَمو َواحْلُْكاُم  اْن اإْلو ْم اَكنَاْت مو ي و الَّ ََغلوَب َمَواهو

َ
؛ ألو ابْلََقرو

اوَُ، "  َ اَلفًا  و ٌد خو  (1)َواحو
"تصااري  اللاِ يف َضع 
ب يم  األنعام  أي: مج  اللِ يف َضع ابل يم   وهو حمارم  قاال 

  فاريبط َضع ابل يما  « هلإ تصاروا اإلبل والغافم: » انلب 
 وجيتم  اللِ يف الضارع  فإذا جلب ا يف السوق ورآهاا انيشارتي

ين أال هذ  اع،ت ا  وأال بلف ا كثري ف يد يف ثمف ا  فإذا وق  هذا 
من ابلائ  أع  هذا اتلدليس  نقول: أما اتلصااري  فاإال رساول 

ومان ابتاع اا »حكم في ا مكم اهلل عزا وجل  قال:  اهلل 
َِْعُد ا أي بعد اتلصاري  ا ف و باخليار ّال ها، أمسك ا و ال هاا، 

  أي: «هو باخليار ثالث  أنااام»  روان :   و« ر،ها وصااعً من تمر
جعل هل اخليار ثالث  أنام ّال ها، أمسك  و ال هاا،  أال انلب 

ر،  وجعل اثلالث  ألجل أال يستقر اللِ؛ ألناه ربماا يساتقر ىلع 
هذ  الكرثة  فإال ها، أمسك ا بال أرش؛ ألال احلادنث يااهر يف 

ا نمسك ا ولو ذلك  و ال ها، ر،ها  ور، مع ا صااعً من تمر  وربم
                                                                 

 ( ط:،ار احلدنث القاهرة.2/920نيل األوطار) (1)
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اكال بلف ا قلياًل؛ ألنه نريد ع  هاذ  ابل يم   أو نرتف  السعر يف 
أثفا، هذ  انيدة فيختارها ولو اكال بلف ا قلياًل  لكن ّذا قاال: أنا 

(1)أريد أال أر،ها  ففقول: هلإ بلس ر،ها ور، مع ا صااعً من تمر " 

                                                                 

 ( ،ار ابن اجلوزي.036ا  2/037الرشح انيمت  ىلع زا، انيستقف  ) (1)
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 صاحب اإلب  املراِض إبلَه  لَع إب  صاحب أالّ ي ورد :ه ومنها34

اإلب  الصحاٌ، أليه ربما أصابها املرض بفع  اهلل تعا  ويدره

يبو ُهَريَْرَة 
َ
ُ  فَ الصحيح  من حدنث أ قَاَل: قَاَل انلَّبو

: نَا رَُسوَل اهلل « الَ َعْدَوى َوالَ َصَفَر، َوالَ َهاَمةَ : » ٌّ ْعَرايبو
َ
َفَقاَل أ

رُي َفَماا بَ  بَاُ،  َفيَُخالوُ َ ا ابَلعو َ ا الظِّ نَّ
َ
ْملو َكأ بوالو تَُكواُل يفو الرَّ اُل اإلو

ُبَ ا؟ َفَقاَل رَُسوُل اهلل  ْجَرُب َفيُْجرو
َ
َ  : »األ وَّ

َ
ْعَدى األ

َ
 (1)« َفَمْن أ

َوانَاا و  ُبَ اا" يفو رو "قَاْوهُلُ :"َفيَُجرِّ
و   َوُهَو بوفَاً، ىلَعَ َما اَكنُوا  ُمْسلوم  :" َفيَْدُخُل  هلو وَّ

َ
ُبَ ا " بوَضمِّ أ يَ ا َوجُيَرِّ فو

ي: نكوال َسابباً لُوقُاوع اجلارب بوَ اا   
َ
ُدواَل من الَْعْدوى   أ َيْعتَقو

يَض ّوَذا َ،َخاَل يفو  الَّ الَْمارو
َ
ُدواَل أ الو اَكنُوا َيْعتَقو وَْهامو اجْلُ َّ

َ
ْن أ َوَهَذا مو

ْمرَ 
َ
ا،و أ ااحَّ صو

َ
ْورََ، اأْل

َ
ااا أ َِْ لَااُه  فَلَمَّ َ

اااروُع َذلوااَك َوأ َضااُ ْم   َفاافَََف الشَّ
 ُ ُ الُشبَْ َ  رَ،َّ َعلَيْهو انلَّبو ْعَرايبو

َ
َل "  اأْل وَّ

َ
ْعاَدى اأْل

َ
: " َفَمْن أ و بوَقْوهلو

ْياَن َجااَ، 
َ
اْن أ الُُه مو َوُهَو َجَواٌب يفو ََغنَ و ابْلَاَلرَي و َوالرََّهاقَ و   وََحاصو

َم اجْلَ  اري  آَخاَر  لَازو اْن بَعو ياَب مو جو
ُ
ْم ؟ فَإواْل أ ْعَدى بوزَْعمو و

َ
ي أ و َرُب لوِلَّ
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ي َفَعلَاُه  و الَّ اذلَّ
َ
يَب بول جو

ُ
ْح بوهو  فَإواْل أ ْو َسبٌَب آَخُر فَلْيُْفصو

َ
التََّسلُْسُل أ

الَّ 
َ
ىَع  َوُهاَو أ ي َفَعلَُه يفو اثلَّااينو َثبَاَت الُْمادَّ و لو ُهَو اذلَّ وَّ

َ
ي  يفو اأْل و اذلَّ

،  َوُهاَو اهلل  ُر ىلَعَ لُكِّ يَشْ ي و َذلواَك ُهاَو اخْلَااالوُق الَْقاا،و َفَعاَل بواجْلَمو
َََعاىَل "  (1)ُسبَْحانَُه َو

:" هلإ ناور، ُمْماروٌو  "قااوهل 
اا ا،و َوالُْمْمااروُو َوالُْمصو ااحٍّ " قَاااْوهُلُ نُااوروُ،: بوَكسااْارو الاارَّ ُح ىلَعَ ُمصو

ا،و  َوَمْفُعوُل نُوروُ، حمذوف أي: هلإ نور، ّوبولاَاُه  ا،و َوالصَّ بوَكْسارو الرَّ
ُح  َراوو َوالُْمصو بولو الْمو ُب اإْلو َراَو  قَااَل الُْعلََماُ،: الُْمْمروُو َصاحو الْمو
بولو  ُب اإْلو : هلإ نور، َصاحو نثو َحاحو  َفَمْعَ  احْلَدو بولو الصِّ اُب اإْلو َصاحو

رَ  ََِ ا الْمو َصاا
َ
نَُّه ُربََّما أ

َ
َحاحو  ألو بولو الصِّ بو اإْلو  ّوبولو َصاحو

اوو ّوبولَُه ىلَعَ
ْعلو اهلل تعاىل وقدر  اذلى أجرى به العاا،ة هلإ ب بع اا   الَْمَرُو بوفو
ْعَظاُم 

َ
ٌر أ َ ا  َو ُربََّماا َحَصاَل هَلُ ََضَ ٌر بوَمَرضو بوَ ا ََضَ َفيَْحُصُل لوَصاحو

ْن َذلوَك بواْعتو  َ ا فيكفر  واهلل أعلم " مو (3)َقا،و الَْعْدَوى بوَ بْعو

"فقااوهل: " هلإ عاادوى" 
" هلإ ناور، ممارو ىلع  :العدوى موجو،ة  ويدل لوجو،ها قوهل 

مصح " أي: هلإ نور، صاحب اإلبل انيريضا  ىلع صااحب اإلبال 

                                                                 

 ( انيكتب  السلفي .949ا  23/942فتح ابلاري ) (1()1)
 ( اني بع  انيرصي  باألزهر.24/926رشح انلووي لصحيح مسلم ) (3)
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انيجاذوم : "فار مان  الصحيح ؛ ئلال تنتقل العدوى. وقوهل 
فرار  من األسد " واجلذام مرو خبيث معد طساارع  ويتلاك 
صاحبه   حَت قيل: ّنه ال اعوال؛ فااألمر بالفرار مان انيجاذوم 
ليك هلإ تق  العدوى مفه ّيلك  وفيه ّثبات تللثري العدوى  لكن 
تلثريهاا ليس أمراً حتمياً  ميث تكوال عل  فاعل   وأمر انلاب 

ممارو ىلع مصاح مان بااب َتفاب  بالفرار  وأال هلإ ناور، 
األسباب هلإ من باب تلثري األسباب بففسا ا؛ فاألساباب هلإ تافثر 
بففس ا  لكن ننبيغ نلا أال نتجفب األسباب ال  تكوال ساببا 

وهلإ  ٢٧٥البقةة:   چ  ۀ            ۀ  ہ  ہ      ہچ للبال،؛ لقوهل تعااىل: 
اذا نفكر تلثري العدوى؛ ألال ها نمكن أال نقال: ّال الرسول 

أمر نب له الواق  واألحا،نث األخرى.
نياا قال: " هلإ عدوى. قاال رجال:   فإال قيل: ّال الرسول

نا رسول اهلل! اإلبل تكاوال صاحيح  مثال الظباا،  فيادخل ا 
فمان أعادى األول؛   اجلمال األجرب فتجرب؟ فقال انلاب

"نع  أال انيرو نزل ىلع األول بدوال عادوى  بل نزل من عفاد 
جل فكذلك ّذا انتقل بالعدوى؛ فقد انتقال بالمر اهلل  اهلل عز و

والشا ، قد نكوال هل سبب معلاوم وقاد هلإ نكاوال هل سابب 
معلوم  فجرب األول ليس سببه معلوماااً؛ ّهلإ أناه بتقادنر اهلل 
تعاىل  وجرب اذلي بعد  هل سبب معلوم  لكن لو ها، اهلل تعاىل 
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نرتفا  وهلإ  لم جيرب  و ذا أحياناً تصااب اإلباال بااجلرب ثام
تموت  وبذلك ال اعوال والكولريا أمراو معادن   وقد تادخل 

 ابليت فتصيب ابلعض فيموتوال ويسلم آخروال وهلإ نصابوال.
فعىل اإلنساال أال نعتمد ىلع اهلل  ويتوا عليه  وقاد روي " 

جاا،  رجال جماذوم؛ فلخاذ بياد  وقاال هل: "لك"   أال انلب 
" لقاوة تولكاه الرسول  نع  من ال عام اذلي اكال نلكل مفه(1)

ف ذا اتلوا مقاوم  ذا السبب انيعدي. وهاذا اجلما  اذلي  
 (3)أرشنا ّيله هو أحسن ما قيل يف اجلم  ب  األحا،نث " 

                                                                 

 ( .2244انظر الضعيف  )  (1)

 (،ار ابن اجلوزي.277ا  2/274القول انيفيد ىلع كتاب اتلوحيد ) (3)
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 حصو  األجر :ه ومنها35

 :ملن غشيت اإلب  الضاية حياضه للشهرب منها

اقََ  بْنو ُجْعُشم  روى اإلمام أمحد  وابن ماج  من حد نث رُسَ
لُْت رَُسوَل اهللو  

َ
ََْغَشااى  قَاَل: َسل بوالو  َن اإْلو الَّ و مو َعْن الضَّ

يَاِضو  ْجا حو
َ
اْن أ بويلو  فَ ْل أو مو ر  ّواْل َساَقيْتَُ ا ؟ قَاااَل: قَْد لُْ تَُ ا إلو

ْجرٌ "
َ
ِّ َذاِت َكبِد  َحرَّى أ  (1)" َنَعْم، يف   

ََْغشاَاى  "قَاْوهُلُ: "

لَ َ  ْي: َمزْنو
َ
" أ يَاِضو اْن هلَإَط َحوَْضاُه  :  "قَْد لُْ تَُ ا"احو مو مو بوَضامِّ الاالَّ

لوك  َمْقُصاوَرة  
َ
" َكَكتوكو "َحرَّى" بول ْصلََحُه  "َذاُت َكبود 

َ
ْي: َطيَّفَُه َوأ

َ
أ

َن احْلَرِّ وَ  ولُْمبَالََغا و  يفو انلَِّ انَ و احْلَرَّى َفْعىَل مو ا َوُهَماا ل نويُث َحرَّ
ْ
َ تَل يهو

ِو   اَن الَْعَ ا َشاْت َوَيبوَساْت مو ةو َحرَِّهااا قَاْد َع و ادَّ َ ا لوشو نَّ
َ
يُد أ نُرو

َراَ، 
َ
ياَل: أ ْجاًرا  َوقو

َ
ُِ أ ،  رَيلَبَُه الَْعَ ا الَّ يفو َسيْقو لُكِّ يَشْ

َ
َوالَْمْعَ : أ

                                                                 

ا يف  ( واللفظ هل  احلدنث صححه العالم  األبلاين ا  0727(  ابن ماج )26222انيسفد) (1)
 (.9229( وانظر الصحيح  )0727حتقيق سنن ابن ماج  )
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بوَ ا َما نَُكواُل َكبوُدُ  َحارَّى ّوَذا بوالَْكبودو احْلَرَّى َحيَااَة َصاحو نَُّه ّونَّ
َ
  ألو

ْجٌر " 
َ
َن احْلَيََواالو أ (1)اَكاَل فويهو َحيَاٌة َيْع و يفو َسيْقو لُكِّ ذوي ُروح  مو

                                                                 

 (.9/024حاهي  السفدي ىلع سنن ابن ماجه ) (1)
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 أن من غّ  من الصدية شيئاً  :ه ومنها36

 ه ومنها اإلب  ه جا  بما غ  به يو  ايقيامة:

نع : كونه نلخذ هيةاً من الصدق  خيات   ديةوغلو  الص
 به وخيوال.

نَْصاارويِّ 
َ
يبو َمْسُعو،  اأْل

َ
روى أبو ،او، يف )سنفه( من حدنث أ

  ُ ََِعثَ و انلَّبو يًا  ُثمَّ قَاَل:  قَاَل:  ، »َساعو ود  بَا َمْسهع 
َ
اْنَطلِْق أ

يِْفَينََّ  يَْوَ  ايِْقَياَمِة تَِِج   َولََعَ َظهْ 
 
هَديَِة َواَل أ رَِ  بَِعرٌي ِمْن إِبِِ  الصَّ

ْنَ لوُق قَاَل: « َُل  ر ََغٌ ، يَْد َغلَلَْته  
َ
َ  »قَاَل: ّوًذا هلَإ أ ْكرِه 

 
 (1)« إًِذا اَل أ

"أور، أبو ،او، 
أال  حدنث أيب مسعو، عقب  بن عمرو األنصااري ابلادري 

ىلع الصدق  وقاال: "ان لاق أباا مساعو،! هلإ استعمله  انلب 
ألفيفك تليت نوم القياما  وىلع رقبتك بعري مان ّبال الصادق  هل 
رَغ، قد ريللته". أي: ان لق نا أبا مسعو،! يف هذ  اني ما  جلبانا  
الصدق . قوهل: "وهلإ ألفيفك تليت ناوم القياماا " أي: هلإ أجادنك 

                                                                 

 (.2267 ا يف )السلسل  الصحيح () (   واحلدنث صححه العالم  األبلاين ا 9246) (1)
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مان ّبال الصادق .  تليت نوم القياما  وىلع ي ر  بعري قد ريللته
قوهل: "ريللته" نع : أخذتاه واختصصات باه  واختلساته مان 
الصدق  تلتموهل  وهذا ندل ىلع أال اإلنسااال ناليت بماا ريال ناوم 
القيام   ويكوال ذلك فضايح  هل ىلع ر،وس األها ا، والعيااذ 
باهلل. قوهل: "قال: ّذاً هلإ أن لق" نع : أنه هلإ نقدم ىلع هذا العمل؛ 

حتصل مفه َمالف   ويرتتاب علي اا هاذا اإلثام ألنه خيشاى أال 
العظيم.

وهذا ندل ىلع ما اكال عليه أصحاب الرساول صالوات اهلل 
وسالمه وبراكته عليه ورِض اهلل عف م وأرضاهم من اخلشي  من 
الوقوع يف األمور انيحرمات  وأال الواحد قاد نارت  الشاا ، نياا 

يقن مان خيشاى أال نرتتب عليه  و ال اكال ريري متحقق وريري متا
وقوعه يف اإلثم لكن اكنوا نبتعدوال عن ذلك خوفااً أال نرتتاب 
ىلع ذلك هذا األمر اخل ري  وما نتبعه مان اإلثام العظايم  وهاو 
كونه ناليت ب ذا اذلي ريله نوم القيام  حيمله ىلع رقبته فيكاوال 
ذلك فضيح  هل. قوهل: "قال: ّذاً هلإ أكرهك". نع : هلإ ألزماك أال 

فاألمر ّيلك ّال هةت أال تاذهب ذهبات  و ال  تقوم ب ذ  اني م  
 (1)هةت أال ترت  فلنا هلإ أكرهك وهلإ ألزمك " 

                                                                 

 رشح سنن أيب ،او، . انظر انيكتب  الشامل . (1)
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 جواز صهلَ انلافلة حا  السفر عليها، :ه ومنها37

 وجواز صلَ ايفريضة عليها يعقر رشيع:

ا يف )صحيحه( " بااب صاالة  بوب اإلمام ابلخاري ا 
حادثفا  - 2349ب وحيثما توج ت به " ثم قاال: اتل وع ىلع ا وا

عيل بن عبد اهلل  قال حدثفا عبد األىلع  قال حدثفا معمر  عان 
قااال :  الزهري  عن عبد اهلل بن اعمر بن ربيع   عن أبياه 

 (1)"  يصيل لَع راحلته حي  توجهت بهرأيت  انليب "
قَااَل: و  الصحيح  من حدنث عبد اهلل بان عمار 

نَ  و   اهللِ  ََ َه، َوي وتِر   َرس  َّ وَْجه  تَوَجَّ
َ
ي َسبِّح  لََعَ الرَّاِحلَِة يَِبَ  أ

يَّه  الَ ي َصِّلِّ َعلَْيَها الَْمْكت وَبةَ 
َ
 (3). َعلَْيَها َغرْيَ َ

نَُّه قَااَل: ُكفْاُت 
َ
يدو بْنو يََسار   أ و  الصحيح  أنضاً َعْن َسعو

رُي َمَ  َعبْدو اهلل بْنو ُعمَ  سو
َ
اا َر أ يٌد: فَلَمَّ َ   َفَقاَل َسعو يقو َمكَّ بوَ رو

ِْاُن  ْوتَْرُت  ُثمَّ حَلوْقتُاُه  َفَقااَل َعبْاُد اهلل 
َ
يُت الُصبَْح نََزلُْت  فَل َخشو

                                                                 

الة انلافل  ىلع ا اب  يف )باب جواز ص وأخرجه مسلم يف )صالة انيسافرين وقرصها ( (1)
 .632( رقم السفر

 ( .633(   مسلم )2322ابلخاري ) (3)
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لُْت    ُعَماارَ  اايُت الُصاابَْح  فَااازَنَ ْيااَن ُكفْااَت؟ َفُقلْااُت: َخشو
َ
: أ

ْوتَْرُت  َفَقااَل َعبُْد اهلل 
َ
لَيَْس لَااَك فَال

َ
 يفو رَُساولو اهلل  : أ

هوَ  اهللِ »ّوْسَوٌة َحَسفٌَ ؟ َفُقلُْت: بىََل َواهلل  قَااَل:  َن  فَهِِنَّ َرس  ََ

 اْلَِعريِ 
 (1)« ي وتِر  لََعَ

"يف هااذ  
األحا،نث جواز اتلففل ىلع الراحل  يف السافر حياث توج ات  

انيسلم  ".وهاذا جائز بإمجاع 
"ما نفخاذ مان احلادنث ا أي 

حدنث اعمر بن ربيع  انيتقدم ا:
احل  يف السفر  ولاو قصارًيا  - 2 جواُز صالة انلَّافل  ىلع الرَّ

احل  سواٌ، أكانت ناق  أو ريريها؛ فقد جاا، يف  ولو بال عذر  والرَّ
 ر ". صىلَّ ىلع محا ( "أالَّ انلَّب 633مسلم )

قاااال ابلغااوي: جيااوُز أ،اُ، انلَّافلاا  ىلع الراحلاا  يف الساافر 
 ال ويل والقصري عفد أكرث أهل العلم.

احلا  اساتقباُل القبلا   بال - 9 أنَّه هلإ نلزُم انيصايلِّ ىلع الرَّ
ه حيث ج ُ  سري .  نتوجَّ

                                                                 

 (.633( مسلم )222ابلخاري ) (1)
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أنَّه هلإ نلازُم الرباوُع والساجو،  بال نكاَ اإلنماااُ، - 0
وع و ىل السجو،  ويكواُل السجو، أخَفَض برأسه؛ ّهارًة ّىل الرب

  ََْ من الربوع  كما يف زيا،ة ابن خزيم : "ولكفَّه خيفُض السجَد
 من الربع ".

أالَّ هااذا هلإ جيااوُز يف الفريضاا   باال جيااُب أال نصاالِّي ا - 4
ا يف األرو.  مستقرًّ

أنَّه جيب علياه اهلإساتقبال  (1)ياهُر حدنث أنس - 2
ً ا ج   سري   عفد تكبرية اإلحرام  فإ ذا كعَّ لإلحرام صىلَّ متوجِّ

ي قبل هذا. اجُح يف احلدنث اذلَّ م ما هو الرَّ  وتقدَّ
ة اهلإهتماام بالفريضا   ووجاوب – 7 هاذا لكه بفاً، ىلع هدَّ

 أ،ائ ا ىلع أكمل وجه؛ َلالف انلَّافل : فإالَّ في ا تيسرًيا وتس ياًل.
ا يف اإلكثاار هذا التس يُل واتلخفيك يف انلوافل تررييبً - 6

 (3)مف ا  وأنَّه هلإ نمف  من اإلكثار مف ا أُي عذر. 
وهاو ناذكر عفد حدنث عبد اهلل بن عمر  
 أحاكم احلدنث:

                                                                 

َراَ، أاْل َيتََ وَّ  قال:" اَكاَل َّذا َسافََر  (1)
َ
َ ُثمَّ َصىلَّ َحيُْث اَكاَل فَل بْلََ   فََكعَّ َع  اْستَْقبَل بوفاقَتوهو القو

" روا  أبو ،او، ) اَكبوهو  (.2992وَْجُه رو

 (.9/92توضيح األحاكم من بلوغ انيرام ) (3)
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"عاادم جااواز الفريضاا  ىلع الراحلاا  بااال َضورة. قااال  
 العلما،: ئلال نفوته اهلإستقبال  فإنه نفوته ذلك وهو راكب. 

يْل  فيصح  كما صاحت أما عفد الضارورة من خوف أو سَ 
 (3)"  (1)به األحا،نث 

                                                                 

احو  َعْن  (1) مَّ ُِْن الرَّ لعله يشري ّىل احلدنث اذلي أخرجه اإلمام أمحد والرتمذي من طريق ُعَمُر 
نَُّ ْم اَكنُوا َمَ  انلَّ َكثوريو 

َ
ِويهو  َعْن َجدِّ و  أ

َ
َة  َعْن أ َيا،   َعْن َعْمروو بْنو ُعثَْمااَل بْنو َيْعىَل بْنو ُمرَّ ِّ  بْنو زو بو

ْن   ْم  َوابلولَُّ  مو ْن فَْوقو و َماُ، مو ُروا  السَّ اَلةُ  َفُم و يق   فََحََّضَتو الصَّ ْسَفَل يفو َسَفر   فَاْنتََ ْوا ّوىَل َمضو
َ
أ

ذَّاَل رَُسوُل اهللو 
َ
فُْ ْم  فَل ُئ ّونَماً،:  مو ْم نُومو  بو و

لَتوهو  فََصىلَّ َم ىلَعَ َراحو قَاَم  َفتََقدَّ
َ
لَتوهو  َوأ وَُهَو ىلَعَ َراحو

ُِْن  َََفرََّ، بوهو ُعَمُر  يٌب   نٌث رَيرو . قال الرتمذي: َهَذا َحدو َن الُرُكوعو ْخَفَض مو
َ
احو جَيَْعُل الُسُجوَ، أ مَّ الرَّ

. )قلت(: و  سفد  أنضاً عمرو بن عثماال بن نعىل مستور  وأبو   نثوهو ْن َحدو ُ هلَإ ُيْعَرُف ّوهلإَّ مو ابَلليْخو
 عثماال جم ول كما قاهل احلافظ يف )اتلقريب(. واهلل أعلم.

 ( حتقيق احلالق.290تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ص ) (3)



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

 
 انلِه عن أن يتخق الرج  نلفسه ماياً  :ه ومنها38

معيناً من املسجد، ال يصيل إال فيه، َْلعري ال يب  إال يف َمْبَ  
 إعتاده يف عطنه:

روى اإلمام أمحد وأبو ،او، وابن ماج  والنسايئ من حدنث 
بْل  عَ  هو   اهلل قَاَل: " ْن َعبْدو الرَّمْحَنو بْنو هو َعهْن  َنهَ  َرس 

ه    َن الرَّج  ْن ي هَوطِّ
َ
هب ِع، وَأ رَاِب، وََعْن فِْرَشِة السَّ : َعْن َنْقَرَِ ايْغ  ثََلث 

ن  اْْلَِعري   َِ ي َصيلِّ فِيِه َكَما ي َوطِّ  (1)"  الَْمَاَن اَّلَّ

يُفَ اا "الرَُّجاُل الَْمااَكاَل يفو  ا،و َوجَيُوُز ََتْفو ندو ال َّ َن" بوتَْشدو اْل نَُوطِّ
َ
" "َوأ

لََك َماَكنًاا 
ْ
اْل نَل

َ
َحُدُهَما أ

َ
: أ رُي" فويهو وَْجَ االو ُن ابْلَعو دو َكَما نَُوطِّ الَْمْسجو

دو هلَإ نَُصيلِّ ّوهلإَّ  َن الَْمْسجو ْن َعَ فواهو َمْعلُوًما مو ووي مو
ْ
ريو هلَإ نَل فويهو اَكبْلَعو

َاَذُ  َمفَاًخاا هلَإ َياْعُُ  ّوهلإَّ فوياهو   ْوَطفَُه َواَتَّ
َ
اث  قَْد أ  ّوىَل َمْعَ   َ،مو

ّوهلإَّ
َراَ، الُساُجوَ، 

َ
اْل َيْعَُ  ىلَعَ ُرْكبَتَيْهو َقبَْل نََدنْااهو ّوَذا أ

َ
َوالْوَْجُه اآْلَخُر: أ
اريو ىلَعَ  اْل هلَإ َيْ اووَي يفو ُساُجو،و و بَْرَ  ابْلَعو

َ
ْوَطفَاُه  َوأ

َ
ي أ و  الَْمااَكالو اذلَّ

                                                                 

( واحلدنث حسفه العالم  2292( النسايئ )2492( ابن ماج )279( أبو ،او، )22209أمحد) (1)
 ( .2272األبلاين يف )الصحيح ( برقم )

o  p 
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رْوو ىلَعَ ُساُكوال  َوَمَ ال   قَااهَلُ 
َ
َفيُثْ و ُرْكبَتَيْهو َحاَتَّ نََضاَعَ ا بوااأْل

. ُ ايبو اخْلَ َّ
نَّاهُ 

َ
اُح هاا هفاا  ألو اْل  قُلُْت: الْوَْجُه اثلَّاينو هلَإ نَصو

َ
اُن أ هلَإ ُيْمكو

وَماا اْخاتُ َّ  يَد َهاَذا الَْمْعاَ  ل رو
ُ
نًْضا لَْو اَكاَل أ

َ
نَُكواَل ُمَشبًَّ ا بوهو  َوأ

ُل   وَّ
َ
الَّ الُْمَراَ، ُهَو اأْل

َ
ا ُذكوَر َ،لَّ ىلَعَ أ دو  فَلَمَّ انلَّْهُ بوالَْماَكالو يفو الَْمْسجو

َي ّوىَل  اْل نُفَ،ِّ
َ
ْكَمتُُه أ : وَحو َياا،و َوالُساْمَع و  قَاَل بن َحَجر   الُشاْ َرةو َوالرِّ

ُي آفَات   
َ
َ َواتو  َوُاُ َهذو و آفَاٌت أ َواتلََّقُيدو بوالَْعاَ،اتو َواحْلُُظوظو َوالشَّ

ْمَكَن" 
َ
،َّى ّويَلَْ ا َما أ

َ
ا أ َ ابْلُْعُد َعمَّ  (1)َفتََع َّ

                                                                 

 ( ،ار الكتب العلمي  .0/60عوال انيعبو، رشح سنن أيب ،او، ) (1)
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 اْلعري وانلايةجواز اخلطبة لَع :ه ومنها39

 
رْ   يفو ُخْ بَتوهو  َخَ َب  فَْصٌل: يفو َهْدنوهو "

َ
وو  ىلَعَ اأْل

فَْعو  وىلََعَ  ريو  وىلََعَ انلَّاقَ و  وىلََعَ الْمو .ّ ـه "ابْلَعو
يد   ا: قال اإلمام أمحد ا  ُِْن َسعو َثفَا حَيىَْي    َعْن َحدَّ

 ُ َيا،  ابْلَاهويلو ُِْن زو ْرَماُس  َثفَا الْ و ار   قَاَل: َحدَّ َمَ  بْنو َعمَّ ْكرو عو
وَ  اهللِ " قَااَل: يْت  َرس 

َ
ب  لََعَ َراِحهلَتِِه يَْوَ  انلَّهْحِر َرأ خَيْهط 

 (1)"  بِِمىًن 
و "الراحل ": يه ابلعري القوي ىلع األسفار واألمحاال مجااًل 

 .اكال أو ناق 
ِْاُن  َماُ   ْكرو َثفَا عو مو  َحدَّ ُِْن الَْقاسو ُم  َثفَا َهاهو وقاال أنضاً: َحدَّ

 ُ ْجيلو ار  وُهَو الْعو ْرَمااُس َعمَّ َثفَا الْ و ُ   َحدَّ َيا،  ابْلَاهويلو قَااَل:  ُِْن زو

                                                                 

( ّسفا، حسن   وانظر َترجيه والالكم عليه يف )انيسفد( حتقيق مفسس  الرسال  22272) (1)
(92/002. ) 
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هو   اهللِ " ْضحهَهى، َوَرس 
َ
ِب يَههْوَ  اأْل

َ
ْنت  رِْدَف أ هب  لََعَ ك  خَيْط 

 ِ  (1)"  ِمىًن يَايَتِِه ب

                                                                 

 (.92/043فا،  حسن   انظر انيصدر السابق )( ّس22272) (1)
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 جواز ايطواف حو  الكعبة لَع اْلعري: :ه ومنها21

َطهاَف »قَاَل: فَ الصحيح  من حادنث ابْنو َعبَّاس  
ْكَن بِِمْحَجن  انلَّيِبُّ  ، يَْسَتلِم  الرُّ  بَِعري 

ِة الَوَداِع لََعَ  (1)« يِف َحجَّ
 ابور بان عباد اهلل وروى اإلماام مسلم من حدنث َجا

و   اهللِ »قَاَل:  هِة الَْوَداِع لََعَ َراِحلَتِِه َطاَف َرس  بِاْْلَْيِت يِف َحجَّ
ل وه ، فَِِنَّ 

َ
ْن يَرَاه  انلَّا   َويِي ْشهرَِف َويِيَْسأ

َ
ََجَر بِِمْحَجنِِه، أِل

ْ
يَْسَتلِم  احل

وه    (3)« انلَّاَ  َغش 
اري  " بااب َجا  اَوافو ىلَعَ بَعو َوازو ال َّ

" وقال حتات هاذا  اكوبو ْحَجن  َوحَنْوو و لولرَّ َوَغرْيو و َواْستواَلمو احْلََجرو بومو
 ابلاب:

راكبااً: " ألال نارا  انلااس ويشاارف  "قَْوهُلُ يفو َطَوافواهو 
لَّ و ُرُكوبوهو  َِيَااٌل لوعو لُوُ  "  َهَذا 

َ
َيَ َولويَْسل نًْضا بلو

َ
يَل أ االو اجْلََوازو    َوقو

نَُّه اَكاَل 
َ
يبو َ،اوَُ،: أ

َ
يضااً  َو وىَل  وََجاَ، يفو ُسنَنو أ يفو َطَوافوهو َهاَذا َمرو

يضو َيُ اوُف  : }بَاَب الَْمرو َهاَر ابْلَُخااروُي َوتَرَْجَم َعلَيْهو
َ
َهَذا الَْمْعَ  أ

                                                                 

 (.2969( مسلم)2736ابلخاري) (1)

(3) (2960.) 
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نَُّه 
َ
وَ َذا لُكِّهو قَ  َراكوبًا{ َفيُْحتََمُل أ ْوهُلُ: "فَإوالَّ انلَّااَس َطاَف َراكوبًا ل

 " يو ازَْ،مَحُوا َعلَيْهو
َ
يكو الشِّ و أ  رَيُشوُ  "ُهَو بوتَْخفو

وروى اإلمام الرتمذي يف )جامعه( من حدنث قادام  بان 
ناريم اجلاامار ىلع ناقاا   قال: رأنت انلاب عبد اهلل 

 (1)ليس ضارب وهلإ طر، وهلإ ّيلك ّيلك. 

                                                                 

ا يف كتابه انيمت  )الصحيح انيسفد مما لايس يف  ( واحلدنث أور،  هيخفا الوا،ي ا 230) (1)
( و قال : " هو حدنث صحيٌح. وهو من األحا،نث ال  ألازم ا ار ق ا  2364الصحيح ( برقم)

 ( من "اإللزامات".27ري ومسلًما أال خيرجاها  كما يف )رقم ابلخا

(  420ص  0(  وأمحاد )ج 2332ص  9(  وابن ماجاه )ج 963ص  2واحلدنث أخرجه النسايئ )ج 
 ( " .947ص  2/ 4وابن أيب هيب  )ج 
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 جواز رهنها للركوب عليها وحلبها إذا أيفق عليها: :ه ومنها21

يبو ُهَريْاَرَة 
َ
روى اإلمام ابلخاري يف )صحيحه( من حدنث أ

َن : »قَاَل: قَاَل رَُسوُل اهلل   ََ الهرَّْهن  ي ْرَكهب  بَِنَفَقتِهِه، إَِذا 
نَ  ََ رِّ ي شهْهَرب  بَِنَفَقتِهِه، إَِذا  ويًا، َويََا  ادلَّ َِ  َمْره  ويًها، َولََعَ اَّلَّ َمْره 

 «  ايظهر يركب»و  بعض نسخ  :  (1)« يَْرَكب  َويَْشهَرب  انلََّفَقة  
واحلادنث ،يلل ىلع أنه يستحق انيرت ن اهلإنتفاع بالرهن يف 

 مقابل  نفقته  و يف انيسلل  قوهلإال:
"وانيارا،: أال انيارت ن 

ق عليه  وقد ذهب ّىل ذلاك أمحاد و ساحاق ننتف  بالرهن ويفف
والليث واحلسن وريريهم.

قال ابن القيم: " وأخذ أمحد وريري  من أئم  احلادنث ب اذ  
 الفتوى  وهو الصواب ".

                                                                 

(1) (9229.) 
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وقال الشافيع وأبو حفيف  ومالك ومج ور العلما،: هلإ ننتف  
انيرت ن من الرهن طشا ،؛ بل الفوائد للراهن وانيفال عليه  قالوا: 

 ث ور، ىلع خالف القياس.واحلدن
وجياب بلال هذا القيااس فاساد اهلإعتباار  مبا  ىلع هافا 
جرف هار  وهلإ نصح اهلإحتجاج به؛ نياا ور، مان انلاه عان أال 

؛ -كماا يف " ابلخااري " ورياري   -حتلب ماهي  الرجل بغري ّذنه 
 ألال العام هلإ نر، به اخلاص؛ بل نب  عليه.

  ":" وهذا احلكام مان وقاال ابن القيم يف " ّعالم انيوقع
أحسن األحاكم وأعد ا  وهلإ نصلح للراهف  رياري   وماا عادا  
ففسا،  يااهر. فاإال الاراهن قاد نغياب  ويتعاذر ىلع انيارت ن 
م ابلته بانلفق  ال  حتفظ الرهن  ويشق عليه؛ أو نتعذر رفعاه 

و ثباات أال قادر  ّىل احلاكم و ثبات الرهن ّثبات رييب  الراهن.
قادر حلبه وربوبه  وطلبه مفه احلكم هل باذلك يف انلفق  عليه 

هذا؛ من العسار واحلرج وانيشق  ماا نفاايف احلفيفيا  السامح   
فشارع الشارع احلكيم القايم بمصاالح العباا،. وللمارت ن أال 
يشارب لِ الرهن ويربب ي ار   وعلياه نفقتاه  وهاذا حماض 
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يف القياس لو لم تلت باه الساف  الصاحيح  ". اناتَه. ثام أطاال 
 (1)َتريج هذا القياس ّىل ما هلإ يسعه هذا القرطاس " 

                                                                 

 (.9/423ا ) اتلعليقات الرضي  ىلع الروض  انلدن   للعالم  األبلاين ا  (1)
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انلِه عن حلبها بغري إذن صاحبها، أو طيبة من  :ه ومنها23

يفسه، وإذا لم َيد صاحبها ينادَ ثلثاً، فِن لم َيده واكن 
 ُمتاجاً فِيه يشهرب وال َم :

أالَّ  نو ُعَماَر فَ الصحيح  من حادنث َعبْادو اهلل بْا
َحهٌد َماِشهَيَة اْمهرِئ  بَِغهرْيِ إِْذيِهِه، »قَاَل:  رَُسوَل اهلل 

َ
ْل َاَّ أ ََ الَ 

، َفي بَْتَقهَ   ، َفت ْكَسههَر ِخوَاَنت هه  َبت ه  ْن ت ْؤََت َمْشههر 
َ
ْم أ ك  َحد 

َ
ِبُّ أ  َ أَ

ْطِعَمهتَ 
َ
وع  َموَاِشيِهْم أ ْم ُض   ن  لَه  ، فَِِنََّما ََتْو  ه  ْل هَاَّ َطَعام  ََ ْم، فَهلَ  ه 

َحد  إاِلَّ بِِِْذيِهِ 
َ
َحهٌد َماِشَيَة أ

َ
 (1)« أ

"أور، أبو ،او، هاذ  الرتمجاا   ويه: 
باب فيمن قال هلإ حيلاب. نعا : أال ابان السابيل أو اذلي نمار 

مف اا هايةاً ّهلإ باإذال صااحب ا و ذا لام نكان  بالغفم هلإ حيلب
صاحب ا موجو،اً يللذال هل فاإنه هلإ حيلب. وقد أور، حدنث عباد 

قال: " هلإ حيلِ أحد ماهي  أحد أال انلب  اهلل بن عمر 
بغري ّذنه" نعم ّذا اكال موجو،اً فإنه يستلذنه كما سابق أال مار يف 

                                                                 

 (2697( مسلم)9402خاري)ابل (1)
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فاا،ي ثالثااً حاَت احلدنث  و ذا لم نكن موجو،اً ولم نر  فإنه ن
نتب  هل ماكنه  فاإال لم جيد  واكال حمتاجاً فإنه يشارب وهلإ حيمل  
فيحمل ما جا، يف هذا احلاادنث ىلع رياري احلاجا   أماا ّذا اكال 

  وىلع هاذا  (1)حمتاجاً فقد رخ  هل كما جا، يف احلدنث السابق 
نوفق ب  هذا احلدنث وب  ذا  احلدنث الساابق. ثام ّال انلاب 

" أحيب أحدكم أال تفىت مشاربته فتكسار خزانتاه؟  قال: 
"وانيشارب : يه الغرف  انيرتفع  نكوال في ا اليش، اذلي خيازال  
" فتكسار خزانته فينتثل طعاماه" نعا : نفارق أو نفخاذ مفاه 
يش،  وَضوع مواهي م يه مثل هاذ  اخلزان   وبما أال اإلنساال 

كاذلك هلإ ناليت هلإ جيب أال نفىت ّىل مشاربته وتنتثال اخلزانا  ف
للضاروع ويستخرج ما في ا  ولكن هذا كما هو معلوم حممول 
ىلع ريري احلاج   وأماا م  احلاج  فقد مر يف احلدنث السابق ماا 

(3)ندل ىلع الرخص  " 

                                                                 

إذا أىت أحدكم لَع ماشية: فِن قال: ) أال نب اهلل  وهو حدنث سمرة بن جفدب  (1)
َن فيها صاحبها فليستأذيه، فِن أذن ُل فليحتلب وييَشب، فِن لم يكن فيها فليصوت ثلثاً، 

  األبلاين ا (  و احلدنث صححه العالمفِن أجابه فليستأذيه وإال فليحتلب وييَشب وال َم 
 (.9292محه اهلل ا كما يف )ّروا، الغليل( رقم)

 انظر رشحه يف انيكتب  الشامل  . (3)
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 مسأية بيع احليوان باحليوان :ه ومنها22

وبيع احليوان باللحم، أو بيع اللحو  ببعضها

: أخرج األئم  اخلمس  من حادنث سمرة بن جفادب 
 (1)« ي  عن بيع احليوان باحليوان نسيئة أن انليب »

"فف م من هاذا احلاادنث: 
حتريم بي  احليواال باحليواال نسية  مثل: أال نبي  اإلنسااال بعارياً 

نكاوال ببعري بدوال قبض  وياهر احلدنث أنه هلإ فارق با  أال 
ابلعرياال من جنس أو من جنس  مثل: أال نبي  بعارياً ببقارة أو 
بعرياً ببعري  ولكن هذ  انيسلل  في ا خالف؛ فمن العلماا، مان 

كبي  الع بالع  أماا ّذا  -أي: من جنسه -احليواال باحليواال قال:
اكال من ريري اجلنس فاإنه هلإ بلس بيعه به نسية   مثال: أال نبيا  

بثالث هيا  أو أربع  أو ما أهبه ذلاك  قاالوا:  بقرة ببعري أو بقرة

                                                                 

(  0/023( وأمحاد)9963( وابان ماجا )6/929( والنساايئ)2906( والرتماذي)0027أبو،او،) (1)
( وقاال كماا يف 7203اا يف )صاحيح اجلاام ( رقام ) واحلدنث صححه العالم  األبلااين ا 

(: ويش د للحدنث أنضا حادنث سامرة ورياري  9427الصحيح ( حتت احلدنث برقم))السلسل  
 ( .9299" نَه عن بي  احليواال باحليواال نسية  ". وهو صحيح َمرج يف " انيشاكة " ) مرفواع:

o  p 
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ألنه ّذا اكال هلإ جيري الرباا يف بي  اجلنس بغري جنسه يف ال عاام 
فَ احليواال مان بااب أوىل؛ ألال احلياواال هلإ نكاال وهلإ ناوزال 
فليس فيه عل  ربا النسية   و ذا قلفا بلال احلدنث ليس بصحيح 

يواال نسية   كما جيوز وأنه مفق   فإنه جيوز أال نباع احليواال باحل
 -ّال هاا، اهلل-بي  احليواال باحليواال مقبوضاً ريري مفخر  وسيليت 

أمر  أال جي از جيشااً  أال الرسول  يف حدنث ابن عمرو 
فففدت اإلبل  فاكال نلخذ ابلعري بابلعريين وابلعاريين باثلالثا   

فإال هاذا احلادنث فيه اتلفاضل م  النسية .
ح انله عن بي  احليواال باحليواال من فوائد احلدنث: ّذا ص

بدوال قبض  وجواز بي  احليواال باحليواال م  القبض  وياهر  أنه 
هلإ فرق ب  أال نكونا متساوي  كبعري ببعري أو أحادهما أكارث 

 (1)من اآلخر كبعري ببعريين " 
"قال أبو حفيف  وأبو نوسك: جيوز بي  حياواال نافا بلحام 

ال بما ليس بموزوال  وهاو جاائز من جنسه  ألنه بي  ما هو موزو
كيفما اكال طشارط اتلعي   ألال احليواال ليس بمال ربوي  وقاال 
األئم  اثلالث  ريري احلففي : هلإ جيوز بي  حيواال نفا بلحام مان 
جنسه  فال جيوز بي  هاة مذبوح  طشاة حي  نقصد مف اا األكال 

                                                                 

 ( انيكتب  اإلسالمي .07ا  4/02فتح ذي اجلالل واإلكرام طرشح بلوغ انيرام ) (1)
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ناَه عاان بيا   نيا روى سعيد بان انيسايب أال رساول اهلل 
أنه ناَه أال نبااع    و روي عن انلب  (1)بااللحم  احليواال
؛ وألال اللحم نوع فيه الربا  بي  بلصله اذلي فيه مفاه   (3)بميت 

رْيَج  للج ل بانيماثلا  فيماا ت لاب  م بالشَّ مسو فلم جيز كبي  السِّ
 فيه انيماثل   واجل ل بانيماثل  كحقيق  انيفاضل .

ضااًل ومان جانس أما بي  احليواال باحليواال فيجاوز  متفا
واحد أو من جنس   كبي  هاة طشاات   وبيا  هااة ببعاري؛ ألال 
احليواال ليس بمال ربوي  ألنه رياري م عاوم ىلع حااهل وهيمتاه  
وليس من جنس األثماال. وأماا بي  اللحوم ببعضا ا فيجاوز ّال 
اكنت من جنس واحد  طشاارط اتلماثال واحللاول واتلقاابض؛ 

اختلك اجلنس لكحم ضلال بلحام ألن ا من األموال الربوي  فإال 
 (2)بقر  فيجوز اتلفاضل  طرشط احللول و اتلقابض " 

 

                                                                 

يد بن انيسيب مرساًل  وهل هواهد عن ابن عمر عفد الزبار  وعن روا  مالك يف انيوطل عن سع  (1)
« ي  عن بيع اييح بامليت»احلسن عن سمرة عفد احلاكم وابلي يق وابن خزيم  وهل لفظ آخر: 

نقاًل من «. وهلإ خيَف أال احلدنث ننت ض لالحتجاج بمجموع طرقه: »2/ 930قال يف نيل األوطار: 
 حاهي  الفقه اإلساليم للزحييل.

فه العالم  األبلاين ا  (3)  (.2023ا كما يف )ّروا، الغليل( برقم) حسا

ُُه للزحييل) (2) ْقُه اإلساليُم وأ،تلَّ  ،ار الفكر. (4/726الفو
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انلِه عن بيع حب  احلبلة :ه ومنها24

: من حدنث َعبْدو اهلل بْنو ُعَمَر ابلخاري ومسلم  روى
الَّ رَُسوَل اهلل 

َ
َِيًْعاا   َواكَ «َنهَ  َعهْن َبْيهِع َحههَبِ  احَلَبلَهةِ » أ اَل 

اْل تُنْاتََج 
َ
لويَّ و  اَكاَل الرَُّجاُل نَبْتَااُع اجلَااُزوَر ّوىَل أ ْهُل اجلَاهو

َ
نَتَبَاَيُعُه أ

َِْ فوَ ا   (1)انلَّاقَُ   ُثمَّ تُنْتَُج الَّ و يفو 
"وهذا ابلي  نبتاعه أهل اجلاهلي   

وهو نُفّسَّ بلمرين:
  انلاقا  ّىل أجاال جم اول  فيبيا  هاذا أحدهما: أناه نبي

ابلعري  أو هذ  انلاق  ّىل أال تنتج انلاق  الفالني   ثام نُناتج اذلي 
يف ب ف ا  ف و مع  ّىل أال تهل هذ  انلااق   ثم حتمل ابلكرة ال  
و ت ا  وتُنتَج  وهذا أجاٌل هلإ نُدرى مَت ننته  وهلإ نُادرى ماَت 

غ  صايغ  انيج اول تُناتَج  حيصل  ف و ج ل كبري  وهاذ  الصاي
وانيرا، ب ا صيغ  الفاعل بمع  تنتوج  لكف ا جا،ت عان العارب 

                                                                 

 (.2224( مسلم )9240ابلخاري ) (1)
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بصيغ  انيج ول تُنتَج  ويبي  انلااق  ّىل أال تنتج انلاق  انيعيف  ماا 
 يف ب ف ا  ثم نُنتج اذلي يف ب ف ا بعد ذلك  وهذا أجل جم ول.

  اذلي واثلاين: كلال نبي  انلااق  الكبرية انيسف  بنتاج اجلف
يف ب ن ناقته  نصري اثلمن معدومااً جم وهلًإ  وهذا أنضاً هلإ جيوز  
ألنه ريَرٌر مفه عفه  وهذا ريرر عظيم  كونه نبي  ناقا  موجاو،ة 
بنتاج اجلف   اذلي يف ب ن أمااه  حاَت نفاس احلمال جم اول  

 فكيك بنتاجه  والصور تصري أربعاً لك ا مفٌه عف ا:
اق  ّىل أال تُنتَج انلاقا  األخارى  الصورة األوىل: أال نبي  انل

 هذا أجل جم ول.
الصورة اثلاني : أال نبيع اا ّىل أال تُناتج  ثام نناتج اذلي يف 

 ب ف ا  هذا أهد يف اجل ال .
 الصورة اثلاثل : أال نبي  انلاق  بنتاج ناقته األخرى.

الصورة الرابعا : أال نبيع اا بنتااج انلتااج  وهاو أهاد يف 
 (1)اجل ال  والغرر" 

 

                                                                 

  اعتفا، وحتقيق سعيد بن 296اإلف ام يف رشح عمدة األحاكم لإلمام ابن باز ا رمحه اهلل ا ص (1)
 اا وهك القح اين ا   عيل بن
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 جواز استقراض احليوان وثبوته يف اَّلمة، ورد :ه ومنها25

مث  ما استقرض، أو رد أحسن أو أكَث منه من غري رشط

يبو َرافو   
َ
 روى اإلمام مسلم يف )صحيحه( من حدنث أ

الَّ رَُسوَل اهللو 
َ
َمْت َعلَيْهو  أ ْن رَُجل  بَْكًرا  َفَقدو ّوبوٌل اْستَْسلََك مو

َ  الرَُّجَل بَْكاَرُ   فَرََجاَ   اْل َيْقضاو
َ
بَا َرافو   أ

َ
َمَر أ

َ
َدقَ و  فَل ْن ّوبولو الصَّ مو

يًاا  َفَقااَل:  يَااًرا َرَباعو ااْد فويَ اا ّوهلإَّ خو جو
َ
بُو َرافو    َفَقاَل: لَاْم أ

َ
ّويَلْهو أ

ْم يََضا ً » ْحَسن ه 
َ
ْعِطِه إِيَّاه ، إِنَّ ِخَياَر انلَّاِ  أ

َ
 (1)« أ

"َو و َهاَذا 
 ُ َما اْقرَتََو انلَّبو ْستوَدانَ و  َو ونَّ َاوو َواهلإو قرْتو نثو َجَواُز اهلإو  احْلَادو

ْيُن  َوفويهو  لولَْحاَج و َواَكاَل  َن الَْمْغَرمو َوُهَو ا َّ يُذ بواهلل مو يَْستَعو
َاوو احْلَيَ  ُ َوَمالوٌك َجَواُز اقرْتو افويعو َب: الشَّ َواالو  َوفويهو ثاََلثَُ  َماَذاهو

ي و  نَُّه جَيُوُز قَْرُو مَجو
َ
لَكو َواخْلَلَكو أ َن السَّ رُي الُْعلََما،و مو ومََجَاهو

َها  فَإوناَاُه هلَإ جَيُوُز َوجَيُوُز 
َ
َيَ  لوَمْن َيْملوُك َوْطل احْلَيََواالو ّوهلإَّ اجْلَارو

ةو َواخْلُفَْ . ّوقَْراُضَ ا لومَ 
َ
َ ا َوالَْمْرأ مو َها َكَمَحارو

َ
ْن هلَإ َيْملوُك َوْطل

                                                                 

(1) (2733.) 

o  p 
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نَُّه جَيُوُز 
َ
ير  وََ،اوَُ، أ : ماذهب انيزين وابن َجرو َوالَْمْذَهُب اثلَّاينو

يبو 
َ
. َواثلَّالوُث: َمْذَهُب أ د  َي و وََسائورو احْلَيََواالو لولُكِّ َواحو قَْرُو اجْلَاارو

َن احْلَيََواالو  َوَهاذو و َحفويَفَ  َوالُْكوفو  ،  مو نَُّه هلَإ جَيُوُز قَْرُو يَشْ
َ
يَِّ  أ

ل   َو و  َُْقبَُل َ،ْعَواُهُم النَّْسَخ بوَغرْيو َ،يلو ْم َوهلَإ  نُث تَُرُ، َعلَيْ و َحا،و
َ
اأْل

لَمو يفو احْلَيََواالو  وَُحْكُمُه ُحْكُم  نثو َجَواُز السَّ َحا،و
َ
َهاذو و اأْل

اْل الَْقْروو  َوفوي
َ
ْن قَْرو  َوَغرْيو و أ وَمْن َعلَيْهو َ،ْيٌن مو نَُّه يُْسَتَحُب ل

َ
َ ا أ

ْخاَلقو  
َ
مو اأْل َن الُسفَّ و َوَماَكرو ي َعلَيْهو  َوَهَذا مو و َن اذلَّ ْجوََ، مو

َ
نَُر،َّ أ

 َّ الَّ الَْمفْهو
َ
ٌّ َعفُْه  ألو اإونَُّه َمفْهو

ْن قَْرو  َجرَّ َمفَْفَعً  فَ  َولَيَْس ُهَو مو
نَُّه يُْستََحُب 

َ
َعفُْه َما اَكاَل َمشْاُروًطا يفو َعْقدو الَْقْروو  َوَمْذَهبُفَا أ

ْخُذَها َسَواٌ، َزاَ، يفو 
َ
ولُْمْقرووو أ ا َعلَيْهو  َوجَيُوُز ل َ،ا،و َعمَّ

َ
َياَ،ُة يفو اأْل الزِّ

حَ 
َ
ْعَ اُ  أ

َ
قَْرَضُه َعَشاَرًة فَل

َ
اْل أ

َ
ْو يفو الَْعَد،و  بول

َ
َف و أ َد َعَشاَر  الصِّ

ْصَحابوفَا 
َ
اُ  أ ٌّ َعفَْ ا  وَُحجَّ َياَ،َة يفو الَْعَد،و َمفْهو الَّ الزِّ

َ
َوَمْذَهُب َمالوك  أ

و  ْحَسفُُكْم َقَضاً، " . ُعُموُم قَْوهلو
َ
ُكْم أ : " َخرْيُ



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

 
 جواز املسابقة عليها بعوض وبغري عوض :ه ومنها26

ام أمحد وأبو ،او، والرتمذي وابن ماج  من فقد روى اإلما
 و ُهَريَْرَة 

َ
ا حدنث أ  يِف يَْصه   »قَاَل:  َعنو انلَّبو

الَ َسَبَق إاِلَّ
ْو َحافِر  

َ
فٍّ أ ْو خ 

َ
 (1)« أ

ي  "الَسبَق: هاو العاوو اذلَّ
هلإ" نفخذ ىلع انيسابق   قوهل: "هلإ سبق ّهلإ يف خاك" معاروف أال "

نافي  للجنس وأال خعها حمذوف  أي: هلإ سبق اكئن ّهلإ يف خك  
واخلك ّهارة ّىل اإلبل ألن ا يه ذات اخلفاف  وانلصال ّهاارة 
ّىل الريم بالس ام  واحلافر ّهارة ّىل اخليل ف اذ  اثلالثا  أجااز 

انيسابق  في ا ىلع عوو  وأما ريريها فال جيوز  وهاذا  انلَّبا 
ن هابه انييساار أو مان انييّسا نفساه؟ ألال اهلإستثفا، استثفا، م

انيسابق  ّذا أخذ علي ا العوو صارت من انييّس  ّذ ّال ا اخل 
في ا ب  َغنم وَغرم  وهذا هو حقيق  انييّس.

 فإال قال قائل: نياذا أبيح السبق يف هذ  اثلالث ؟
                                                                 

(. واحلدنث صححه 9262( ابن ماج )2633( الرتمذي)9264( أبو ،او، )9/927أمحد) (1)
 (.2237ا  بمجموع طرقه كما يف )ّروا، الغليل( رقم) العالم  األبلاين ا 
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فاجلواب: أنه أبيح ألال ذلك مما نعا  ىلع اجل اا، يف سابيل 
ل أمتعاا  انيجاهاادنن وأساالحت م  وحتماال اهلل  فاإلبااال حتماا

انيجاهدنن أنًضا  وانلصل نريم به انيجاهد فياداف  عان نفساه  
وي اجم عدو   وأماا احلافر فكذلك نربب عليه ويفر  ف او مماا 

 (1)ننتف  به يف احلرب للج ا، يف سبيل اهلل " 

                                                                 

 ( انيكتب  اإلسالمي .294ا  2/290فتح ذي اجلالل واإلكرام طرشح بلوغ انيرام ) (1)
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 احلجاج رخ  لرَعَ إبه  أن انليب  :ه ومنها27

يف أن يدعوا ِمىن ال يبيتون بها، ويبيتون مع إبلهم:

ا  رخَّ  لهرَعَ  أًنّ رسو  اهلل " عن اعصم بن عدي 
اإلبه  يف اْليتوتة عن مىن، يرمون يو  انلَّحر، ثهَمّ يرمهون ايغهد 

 (1)." ومن بعد ايغد يلومو، ثَمّ يرمون يو  انلَّفر
"لراعة اإلبال" مجا   "وقوهل:

راع  وهم اذلنن نرعون ا يف أمااكن انلبات  وانيرا، باإلبل هفا: 
ّبل احلجاج؛ ألال احلجاج يف م  نازلوال هلإ حيتاجوال ّىل ّبل ام  
واإلبال حتتاج ّىل األكل فيذهب ب ا الاُراعة ّىل مواضا  الق ار 
وانلبات لرتىع.... رخ   ام يف أال نادعوا ما  هلإ نبيتاوال ب اا 

يبيتوال م  ّبل م  لكن الريم قاال: "نرموال نوم انلحر"  وهاذا و
هلإبد مفه؛ ألال احلجاج ىلع رواحل م نوم انلاحار فلام يسالموها 

للراعة  وليست الراعة يف حاج  ّىل أال نفجلوا ريم نوم انلحر.

                                                                 

(   واحلدنث  0306( وابن ماجه ) 222( والرتمذي ) 23/  9( والنسايئ )  2262أبو ،او، )   (1)
 (.2323ا كما يف )اإلروا،( رقم) صححه العالم  األبلاين ا 
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قال: "نرموال نوم انلحر ثم نرموال الغااد ومان بعاد الغاد 
ايلوم اثلاين من أنام العياد يلوم "؛ نع : جيمعوال نوم الغد وهو 

وايلوم األول من أنام التشاريق  "يلاوم " نعا : للياوم اثلااين 
عشار  ّذال سيرتبوال انيبيت يلل  ّحدى عرش ويلل  اث  عشار 
والريم نوم عرشة ما نرموال نفجلونه ّىل ناوم اثلااين عشاار ثام 
نرموال نوم الغد؛ ألن م ّذا جا،وا نوم اثلاين عشاار ماا ناذهبوا 

لري؛ ّذ ّال من انلاس مان نتعجال فيحتااج ّىل ّبلااه  ومان ل
انلاس من نتلخر فال حيتااج ّىل ّبله  وهفهلإ، هلإ نذهبوال خاارج 
م  نرعوال ّبل م  ولو اكناوا نبقاوال يف انيارىع ّىل ناوم اثلالاث 
عشار ألخروا ريم اجلمرات ّىل ايلوم اثلالث عشار لكف م نلتوال 

 جل.ايلوم اثلاين عرش من أجل من نتع
واحل   –اإلبال  –و  هذا احلدنث فوائد: مف ا: العفان  بالرا

ة؛ ألال يف ذلاك تعاذنبًا  اا   و أهلإا ترت  بدوال ري يف هاذ  انيادا
: "كَف بانير، ّثًماا أال نضاي ا مان و نالًماا  ا وقد قال انلب 

نقوت". فال جيوز لإلنساال أال حيبس ابل ائم يف مثال هاذ  انيادة 
د تصع لكف ا تصاع ما  اتلحمال وانيشاق   و ال اكنت اإلبال ق

 واهلل عز وجل أوجب عليفا أال نرىع ما حتت أندنفا راعن  تام .
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ومن فوائد احلدنث: هامول الشااريع  اإلساالمي   وأن اا 
تالحظ حَت ابل ائم العجم  وذلك برتخي  تار  هاذ  الشاعرية 

 من أجل مرااعة هذ  اإلبل.
الح العاما  يساقط ومن فوائد احلدنث: ّال انيشتغل بانيصا

عفه وجوب انيبيت يف مً ؛ ألنه هفهلإ، الراعة سقط عف م انيبيات 
يف م  لقوهل: "أرخ "  والرتخي  بمعا : التسا يل  ولاو لام 
نكن انيبيت واجبًاا لااكال رخصا   افهلإ، ولغاريهم  ألال رياري 
الواجب هلإ نلزم به اإلنساال ف و يف سا ول  مفاه  ّذال ضام هاذا 

من األ،ل  اثلالث   وربما نكوال هذا ا يلل ا يلل ّىل ماا سبقه 
 (1)أقواها يف ّفا،ة الوجوب" 

                                                                 

 ( انيكتب  اإلسالمي .496ا0/497فتح ذي اجلالل واإلكرام طرشح بلوغ انيرام) (1)
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 أن اهلل تعا  حّر  لَع ايلهود   حيوان  :ه ومنها28

:ذَ ظفر ومنها اإلب 

ۉ  ې  ې  ې    ې  ى  ىائ  چ  ٹ ٹ 

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ  

ی  یی  جئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئىئ  ی

 ٢٤٦األنعام   چحئ
"نقاول 

  وهو چ  ې  ى  ىچ ىلع ايل و،  چې    چ تعاىل ذكر : و 
من ابل ائم وال ري ماا لم نكن مشُقوق األصاب   اكإلبل وانلَّعام 

واإلوز وابلط" .
ِْاُن  "َوقَااَل  ا

 : د  ارُي  چ  ې  ى  ىچ ُجَريْج: َعْن جُمَاهو قَاَل: انلََّعاَماُ  َوابْلَعو
ا "؟ قَااَل:  ا َهقًّ : َما "َهقًّ ثَنويهو ة وََحدَّ يبو بَزَّ

َ
مو بْنو أ ا. قُلُْت لولَْقاسو ا َهقًّ َهقًّ

ْن قَْولو ابل ائم. قال: وما انفارج أكلتاه ايْلَُ اوُ،  لُكُ َما هلَإ ُيْفَرُج مو
ُكلَُ ا. قَاَل: قَااَل 

ْ
: اْنَفرََجْت قََوائوُم ابْلََ ائومو َوالَْعَصافوريو  قَاَل: َفيَُ وُ، تَل

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

ريو ُخُفُه  َوهلَإ ُخُك انلََّعاَم و َوهلَإ قَائوَماُ  الْاَوزِّ   ْج قَائوَمُ  ابْلَعو ََفَْفرو َولَْم 
بوااَل َوهلَإ انلََّعااَم َوهلَإ الْاوَ  ُكُل ايْلَُ اوُ، اإْلو

ْ
،  لَاْم فاََل تَل زَّ  َوهلَإ لُكَّ يَشْ

َاَر وَْحِ". ُكُل محو
ْ
ْج قَائوَمتُُه  َوهلَإ تَل ََفَْفرو
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ود، :ه ومنها29 رض َام 

َ
جر أ

ْ
 انلَِّْه َعن اْستِْعَما  َما  آبار احل

يَت انلَّاية تردها، ولو عجن بما  تل  اابار  ََ إاِلَّ اْْلرِْئ ايَِِّت 
 ال يؤلك، ب  تعلفه ادلوابعجو 

ِْاَن ُعَماَر  الَّ  فاَ الصحيح  من حدنث َعبْاَد اهللو 
َ
أ

رْوو َثُمااوَ،  -ىلَعَ احْلوْجاارو انلَّاااَس نََزلُااوا َمااَ  رَُسااولو اهللو 
َ
 -أ

   َ ْن آبَاروَهاا  وََعَجفُوا بوهو الَْعجو و   اهللِ فَاْستََقْوا مو ْم َرس  َمَره 
َ
 فَأ

و ْن ي َهِريق 
َ
ْن أ

َ
ْم أ َمههَره 

َ
بِههَ  ايَْعِجههَو، وَأ هوا اإْلِ

ا َمها اْسَتَقْوا، َويَْعلِف 
َها انلَّايَة   يَْت تَرِد  ََ وا ِمهَن اْْلرِْئِ ايَِِّت   (1) يَْسَتق 

"وأماا 
ابلرئ ال  اكنت تر،ها ناق  صالح فاهلإستقا، مف ا؛ ألن ا من آثاار 

  -  -آن  من آنات اهلل  أي ر اهلل ب ا صدق رساوهل صاالح 
وألجل ّتياال ضد عمل ثمو، فإن م اعتادوا بالال عقاروا انلاقا   
فلمر انيسلموال بمالطس  آثار انلاق . ونيا فات مف م عجان اخلازب 

بلال هلإ نلكلو  وأال نعلفاو  اإلبال؛ ألال من انيا، انيفه عفه أمروا 
                                                                 

 (.9222( مسلم )0062ابلخاري) (1)

o  p 
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اإلبل ليست تدر  مع  انيوعظا  واتلحاذنر. وقاد اكال عجفاُه 
بانيا، قبل انله عفه  فتاداربوا مااا أمكان تدارباه  وهاو أال 

(1)نرتبوا أكله" 

                                                                 

 ط : ،ارا السالم انيرصي . 236ص (1)
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انلِه عن ُضاب اْلم  :ه ومنها41

وهاو ماا، الفحال : بكسار الضا، انيعجم   ُِضاب اْلم 
 اذلي نقذفه يف رحم أنثا   وانيفه عفه أخذ األجر عليه.

روى اإلماام ابلخاري يف )صحيحه( من حدنث عباد اهلل 
 (1)« َعْن َعْسِب ايَفْح ِ  َنَ  انلَّيِبُّ »قَاَل:   بْنو ُعَمَر 

وروى اإلمام مسلم يف )صحيحه( مان حادنث َجاابوَر بْان 
و   اهللِ َنَ  »قال:  َعبْدو اهللو  ََمِ ،   َرس 

ْ
َعْن َبْيِع ُِضَاِب اْل

ْرِض تِل ْحَرَث 
َ
ُ  ،«وََعْن َبْيِع الَْما ِ وَاأْل  (3)   فَاَعْن َذلوَك َنََه انلَّبو

"قاال: "وعان بيا  َضاب 
اجلمل" وهو عسب اجلمل؛ نعا : ّنسااال عفاد  مجال نضاارب 

 ي ا من أجال تلقيح ا  ناَه الرساول انلاق   نع : نعلو عل
عن بي  َضاب الفحل  فإذا اكال عفاد  مجال وجاا،  صااحب 
ناق  ن لب مفك أال تَّضب اجلمل هذ  انلاقا   تقاول: هلإ ماان   

لكن لك تلقيح  بمائ   فال جيوز هذا؛ ألنه حرام عليه.
                                                                 

(1) (9924.) 
(3) (2272.) 

o  p 
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فإال قال صاحب اجلمال: ّال الضااراب نضااُر مجايل  فماا 
ضار  هل َّضاباك امرأتاك نضااُر ؟ هلإ اجلواب؟ نقول: ليس ن

نكوال َضر يف ذلك أبًدا  بل ّنه أمر يساُر   اتر  هاذا اجلمال 
أنًضا كذلك  ف و هلإ نضار  يف الواق   لكن ّال قال: ّناه نضاار  
من ج   أخرى تتعلق نفسه بااإلبل بانلوق ويتعبه وهذا مشاهد 

  صااحبه ّذا يف احلمر  فاحلمار ّذا عوا، هلإ نعو،  نعا : ّذا عاوا،
رأى أن  نمكن أال يسقط ما ىلع ي ار  وياذهب ّيل اا  فااإذا 
قال: أنا أخشاى من اتلَّضر ب ذا  فإنفا نقاول: هاذا أمار بيفاك 
وب  ربك  ّال اكال هااذا حقيقا  فلاك احلاق  و ال لام نكان 
حقيق  و نما تريد أال تعلل عن مف  ماا جيب عليك ف ذا هلإ حيل 

ك عان موضاوع اجلماال  ألال لك  ىلع أال موضوع احلمري خيتل
 م  احلمار َنس خبيث هلإ جيوز بيعه  َلالف َضاب اجلمل.

لو قال صاحب اجلمل: ّال مجيل هزيل ويضاارا  الضاااراب  
ماذا نقول؟ يف هذ  احلال هلإ نلزمك  لكن هذا هلإ نعر لك أخاذ 
العوو عفه  حنان نقاول: ّمااا أال نكاوال ىلع اجلمال َضر أو 

جلمال بعاد أال نضاارب  فلاك أال عليك أنت َضر باستخدام ا
تمف  ّذا لم نكن َضر هلإ ىلع اجلمال وهلإ علياك فاال جياوز أال 

 تلخذ عوًضا  والالكم اآلال يف أخذ العوو.
 ؟فإال قال قائل: نياذا نَه عفه الرسول 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

قلفا: ألال هذا فيه نوع من انيضارة واحلساد؛ ألناه ّذا اكال 
   علام اجلمل هلإ نتضارر وصاحب اجلمل هلإ نتضاارر ولكفاه أ

بلنه مضار وحاسد ومان  للفضل ومضاارٌّ باقتصاا، األما ؛ ألال 
األم  لكما كرث انلماا، يف ما اا از،ا،ت قاوة  فل اذا مفا  مفاه 

 (1)الشارع  أي: مف  من عوضه " 
"نادل احلدنث ىلع انلَّه عان 

األجارة  بي  َضاب الفحل  ووجوب بذهل جماانًا  ذلك أالَّ يف أخذ
ىلع هاذ  انل ف  ،نا،ة  وضع  نفس  ف و من األمور ال  ننابيغ 
أال جيري في ا اإلحساال  واتلَّعااوال با  انلااس  وهاذا ماذهب 

(3)مج ور العلما، " 

                                                                 

 (. انيكتب  اإلسالمي 0/292فتح ذي اجلالل واإلكرام ) (1)

 ( مكتب  األسدي.4/973توضيح األحاكم من بلوغ انيرام ) (3)
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 جواز اإلكرا  عليها و اكَتاؤها :ه ومنها41

عفد   
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  چ الااالكم ىلع قااوهل تعاااىل:

}أي من انيسائل{:  اثلايية" :٨النحةل    چٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
قاال العلما،: ملكفا اهلل تعاىل اهلإنعام وا واب وذلل ا نلا  وأباح 
نلا تسخريها واهلإنتفاع ب اا رمحا  مفاه تعااىل نلاا  وماا ملكاه 

فكاراؤ  هل جاائز بإمجاااع اإلنساال وجاز هل تسخري  من احليواال 
أهل العلم  هلإ اختالف بيف م يف ذلك. وحكام كارا، الرواحال 

: هلإ خالف با  العلماا، اثلاثلةوا واب مذكور يف كتب الفقه. 
 :يف اكرتا، ا واب والرواحل علي اا والسافر ب اا  لقاوهل تعااىل

اآلناا . وأجاااازوا أال نكاارى  ١النحةةل   چٱ  ٻ  چ
ّىل مدنف  بعيف ا و ال لم يسام أنان نازنل الرجل ا اب  والراحل  

 مف ا ".

o  p 
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أن امللئكة ال تصحب رفقة معها إب  وعليها  :ه ومنها43

 :جر 

بُاو ايْلََمااالو   -( 97663اا)  قال اإلمام أمحد ا 
َ
َثفَا أ َحادَّ

َثفَا ُهَعيٌْب  قَاَل: قَ  ينو سَ قَاَل: َحدَّ ْخَعَ
َ
ُِْن َعبْدو اهللو بْنو اَل نَافوٌ : أ وُم  ال

 ِّ مِّ َحبويبَاَ  َزْوجو انلَّابو
ُ
احو   َمْوىَل أ بَا اجْلَرَّ

َ
الَّ أ

َ
َث  ُعَمَر  أ   َحاادَّ

َِْن ُعَمَر  مَّ َحبويبََ  َعبَْد اهللو 
ُ
الَّ أ

َ
الَّ رَُساوَل   أ

َ
تْااُه أ ْخَعَ

َ
  أ

َههرَ   قَاااَل: " اهللو 
ْ
   اَل تَْصههَحب َها إِنَّ ايِْعههرَي ايَّههِِت فِيَههها اْل

 (1)"  الَْمَلئَِكة  
"واجلرس معلوم  وهو هاذا 
اذلي نعلق ىلع ا واب ويكوال هل رنا  معيفا  َتلاب النشاوى 

ناَه عفااه  وال رب واتلمت  بصوته  ف ذا نَه عفاه انلاب 
باتلحذنر مفه  حيث أخع أال انيالئك  هلإ تصحب رفقا  في اا 

                                                                 

(   4723احلدنث صححه األبلاين يف )اتلعليقات احلساال ىلع صحيح ابن حباال( برقم ) (1)
 ( وقال :)حسن لغري ( .0226رييب والرتهيب() وأور،  يف )صحيح الرت

o  p 
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ناه م  مشا  ا واب و هملجت ا نكوال هل يش، مان جرس  أل
(1)العزف وانيوسيىق  ومن انيعلوم أال انيعازف حرام " 

ا  بَّاال  فَاا،َّىَع أالَّ َهَذا احْلُْكام َخااصا باانلَّبو رْيَرَب ابن حو
َ
 "أ

ري احْلَد يَ ا قَاَل: َوُهَو نَظو نث اآلَخر: "هلَإ تَْصَحب الَْماَلئوَك  ُرْفَق  فو
يَ ا رَُسول اهلل    ّوْذ حُمَاال َجَرس"  قَاَل: فَإنَّه حَمُمول ىلَعَ ُرْفَق  فو

ال  ر لوَقْصدو بَيت اهلل َعزَّ وََجلَّ ىلَعَ َرَواحو اْل خَيُْرج احْلَااجا َوالُمعتَمو
َ
أ

اهلل. اْنتَََه. هلإ تَْصَحبَ ا الَماَلئوَك   َوُهْم َوفْد
رَُ  لوَغاريو و  َوُيزيال 

َ
ا لَاْم أ ادًّ يد جو يل بَعو قَاَل احلاافظ: َوُهَو تَلوو

بُونَاُه  اْل نَُفاَخُذوا بوَماا نَرتَكو
َ
الَّ َكون م َوفْد اهلل  هلإ َيْمفَ  أ

َ
ُهبَْ ته أ

يةَ   َفيَُجوز أاْل حُيَْرُموا بََرَب  الَماَلئوَك  بَعااد َُمَاالََ ت م  مْن َخ و
ايَمْن لَ ُ  ْم ّوَذا ارتََكبُوا انلَّْه  َواْستَْصَحبُوا اجْلََرس  َوَبَذا الَْقاْول فو

علَم. انتَه.
َ
 َيْقتَ و الُصوَرة َوالََْكْب. َواهلل أ

قَاَل اجلام  عفا اهلل تعاىل عفه: ماا تعقب به احلاافظ قاول 
ا. واهلل تعاىل أعلم بالصواب   ابن حبااال انيذكور تعقاب حسٌن جدًّ

 (3)يله انيرج  وانيآب " و 

                                                                 

 ( ط : مدار الوطن.7/402رشح رياو الصاحل ) (1)
 (00/222رشح سنن النسايئ انيسىم )ذخرية العقىب يف رشح انيجتىب( ) (3)
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انلِه عن مصاحبة ياية ملعوية، وهو يقتيض انلِه  :ه ومنها42

 :عن يعنها

ْماَرااَل بْانو  روى اإلمام مسلم يف)صاحيحه(من حادنث عو
ٌة  قَاَل: بَيْفََما رَُسوُل اهللو  ُحَصْ   

َ
ْسَفارو و  َواْماَرأ

َ
َِْعضو أ يفو 

 
َ
َن اأْل َ  َذلواَك رَُساوُل اهللو مو َرْت فَلََعفَتَْ ا  فََسمو نَْصارو ىلَعَ نَاقَ    فََضجو

ويَهةٌ »َفَقاَل:   وَهها، فَِِنََّهها َملْع  وا َمهها َعلَْيَهها َوَدع  هق  اَل اقَا« خ 
ْمَرااُل  ََْمشاو  يفو انلَّاسو  َما َيْعروُو لََ ا عو َراَها اآْلاَل 

َ
ينِّ أ

َ
: فََكأ

َحٌد 
َ
 (1)أ

ِّ وروى  ْسليَمو
َ
يبو بَْرَزَة اأْل

َ
قَااَل:  مسلم أنضاً من حدنث أ

َِْعاُض َمتَااعو الَْقاْومو  ّوْذ بَُصااَرْت  َيٌ  ىلَعَ نَاقَ    َعلَيَْ اا  بَيْفََما َجارو
 ِّ مو اجْلَبَُل  َفَقالَْت: َحْل  اللُ مَّ الَْعفَْ ا  قَااَل:  بوانلَّبو َوتََضاَيَق بو و

 ُ  (3)« اَل ت َصاِحْبَنا يَايٌَة َعلَْيَها يَْعَنةٌ »: َفَقاَل انلَّبو

َما قَااَل َهَذا زَْجًرا لََ ا َولوَغرْيوَهاا   بُفَا نَاقٌَ  َعلَيَْ ا لَْعفٌَ ( ّونَّ ")هلَإ تَُصاحو
                                                                 

(1) (9222.) 

(3()3) (9227.) 

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
 اإلبل فوائد وأحاكم ومسائل

 

َعانو اللَّْعانو  َفُعوقوبَاْت بوإورَْساالو َواَكاَل قَْد َسبََق َنْ يَُ ا َوَنْهُ َغرْيوَها 
ياقو   رو ولْاَك انلَّاقَا و يفو ال َّ انلَّااقَ و  َوالُْمَراُ، انلَّْهُ َعْن ُمَصاَحبَتوهو تلو

َِيُْعَ ا وََذْمَُ ا َوُرُكوُبَ ا يفو َغرْيو ُمَصاَحبَتوُه  ا  مَّ
َ
َن  َوأ َوَغرْيو َذلوَك مو

يَاٌ  ىلَعَ اجْلَاَوازو  اتلََّصاُرفَاتو الَّ و اَكنَْت  َ بَاقو َجائوَزًة َقبَْل َهاَذا فَاهو
َ ابْلَااكو َكَماا  َما َورََ، بوانلَّْهو َعنو الُْمَصااَحبَ و َفابيَقو َاْرَع ّونَّ الَّ الشا

َ
ألو

اَكاَل".
"ثم ذكر حادنث عماراال 

عبات بن حص   امرأة اكنت ىلع بعاري  ااا فضاجرت مف اا وت
فلمر  وسلمات ولعفت ا  قاالت: لعفك اهلل  فسم  ذلك انلب 

أال نلخذ ما علي ا من الرحل وانيتاع  وتعارى نعا  ابلعاري ثام 
تصارف قاال: فلقد رأنت ا يف انلاس هلإ نتعارو  اا أحاد  ألال 

أمر أال تصارف  وهذا من باب اتلعزيز  تعزياز هاذ   انلب 
عن  و ذا قااال : "هلإ تصاحبفا انيرأة أال تلعن ،اب  هلإ تستحق الل

،اباا  ملعوناا  "ألال هااذ  انياارأة لعفت ااا  وانيلعااوال هلإ نناابيغ أال 
عف اا وترب اا  فيكاوال هااذا  يستعمل  فِللك نَه انلاب 

تعزيراً للمرأة الا  لعفات هاذ  ا ابا  ويه هلإ تستحااق  واهلل 
(1)انيوفق" 

                                                                 

 ( ط:مدار الوطن للنرش.7/939رشح رياو الصاحل ) (1)
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 اْلاهلية لَع اهلل األباطي ، تقّو  أه   :ه ومنها44

مة  رَّ يف حتريم اْلحريَ والسائبة والوصيلة واحلا ، وهم جعلوها ُم 
 :ال اهلل  تعا 

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ىئ   ىئ  چ  :يف كتابه الكريم قال تعاىل

ىئ   ی  ی   یی  جئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حبخب  مب  ىب    

 ٢٣٧المائد:   چيب  

"هاااذا ذم 
للمشارب  اذلنن رشعوا يف ا نن ما لم نلذال به اهلل  وحرموا ماا 
أحله اهلل  فجعلوا بآرائ م الفاسدة هيةاً مان مواهاي م حمرمااً  

ۈئ  چ ىلع حسب اص الحات م ال  اعرضت ما أنازل اهلل فقاال: 

ويه: ناقا  يشقوال أذن ا  ثم حيرموال ربوب ا  چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    
ويه: ناق   أو بقارة  أو هااة  ّذا  چىئ   ىئ  چ   ا حمرتم  ويرون

بلغت هيةاً اص لحوا عليه  سيبوها فال تربب وهلإ حيمل علي اا 
چ ی   یچ وهلإ تفا  وبعض م نفذر هيةاً من ماهل جيعله سائب . 

أي: مجل حيىم ي ر  عن الرباوب واحلمال  ّذا وصال ّىل حالا  

o  p 
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شاربوال حمرم  بغاري ،يلال معروف  بيف م. فلك هذ  مما جعل ا اني
وهلإ برهاال. و نما ذلك افرتا، ىلع اهلل  وصا،رة من ج ل م وعادم 

جئ   حئ  مئ        ىئ  يئ  جب  حبخب  چ عقل اام  و اااذا قااال: 

فال نقل في اا وهلإ عقال  وما  هااذا فقاد  چمب  ىب    يب  
أعجبوا بآرائ م ال  بنيت ىلع اجل ال  والظلم ".
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 :انلِه عن إنشاد ضاية اإلب  يف املساجد :ه ومنها45

روى اإلمام مسلم يف)صحيحه( َعْن ُسالَيَْمااَل بْانو بَُريْاَدَة  
ِويهو 

َ
دو َفَقااَل: َماْن َ،اَع ّوىَل  َعْن أ الَّ رَُجااًل نََشاَد يفو الَْمْساجو

َ
أ

 ُ مْحَاارو  َفَقاااَل انلَّاابو
َ
َمهها ب بَِيههِت اَل وََجهههْدَت، إِنَّ : »اجْلََمااالو اأْل

 (1)« الَْمَساِجد  لَِما ب بَِيْت يَهه  
رجااًل  "نيا سم  انلاب 

:"هلإ وجادت " نقول: من ،اع ّىل اجلمل الفالين  قاال انلاب 
أال هلإ جياد  بمع : هلإ ر،  اهلل عليك  فادىع عليه الرساول 

أرا، اإلنساال أال ننشد  مجله  نياذا؟ ألال انيساجد لم تِ  ذا  فإال
ضال  لصاحب ا نع  ليس ضائعاً مفه بل هيةاً وجد  يف انيساجد 
وجد انيفاتيح  قال من نريد هذ  انيفاتيح؟ ف ل هاذا نشاد ضاال  
نع  طلب ا أو نشد عن صاحب ا؟ نشد عن صاحب ا  هذا أجااز  
بعض العلماا، وقاال: هلإ بالس باه  ألال هاذا ّحسااال  وبعاض 

: حَت هذ  احلال نكر  ولكن ّذا اكال نريد العلما، كرهه وقال

                                                                 

(1) (272.) 
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أال نتمم ّحسانه جيلس عفد باب انيسجد  ويقول: من ضااع هل 
انيفتاح من ضاع هل نقاو، مان ضااع هل كاذا وباذا  فااني م أال 

(1)انيساجد نا ّخواين جيب أال حترتم " 

                                                                 

 ( ط:مدار الوطن للنرش.7/444احل )رشح رياو الص (1)
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بنها ثم يردها إيله جواز إعطا  انلاية للغري يلبتفع بل :ه ومنها46

 :وَص  من ورا  هقا ايعطا  األجر ايعظيم، وَ سّّم املنيحة

يبو  روى اإلمام ابلخاري ا 
َ
ا يف)صحيحه( من حدنث أ

الَّ رَُسااوَل اهلل ُهَريْاَرَة 
َ
يِْعههَم الَمنِيَحههة  اللِّْقَحههة  »قَاااَل:  : أ

و بِِِيَا ِِفُّ َتْغد  اَ  الصَّ ِِفُّ ِمْنَحًة، وَالشَّ ٌ  بِِِيَا   الصَّ و ، َوتَر     »(1) 
"قَاْوهُلُ: "نوْعاَم 
و  َِ فَْحاً  " اللِّْقَحاُ : انلَّاقَااُ  َذاُت اللَّا ُ مو َو ا الَْمفويَحُ  اللِّْقَحاُ  الصَّ

مو  َوجَيُاوُز فَ  َ َمْكُساوَرُة الاالَّ هلَإَ،ةو َويهو يبَُ  الَْعْ ادو بواالْوو تُْحَ اا  الَْقرو
اَن احْلَلْابو   اَدُة مو ُة الَْواحو مو الَْمارَّ الَّ اللَّْقَحَ  بوَفتْحو الاالَّ

َ
َوالَْمْعُروُف أ

ا،و َوَبسْ  ُ بوَفتْحو الصَّ َو و اَوالصَّ َِ ياَرُة اللَّا يَماُ  الَْغزو يو الَْكرو
َ
رو الَْفاا،و أ

نًْضا " 
َ
يَُّ  أ فو (3)َوُيَقاُل لََ ا الصَّ

 دنثان حااا يف)صاحيحه( ما وروى اإلمام مسلم ا 
يبو ُهَريَْرَة 

َ
هٌ  »اا: َيبْلُُغ بوهو ا أي نرفعه ّىل انلب  أ اَل رَج 

َ
أ

                                                                 

(1) (9792.) 

 ( انيكتب  السلفي  2/940) (3)
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ْجَرَهها 
َ
، إِنَّ أ ٌ  بِع هسٍّ و ، َوتَهر  و بِع هسٍّ ْههَ  َبْيت  يَايَهًة، َتْغهد 

َ
َيْمَنح  أ
 (1)« يََعِظيمٌ 

يبو ُهَريْاَرَة ن حوروى اإلمام مسلم أنضاً م
َ
َعانو  دنث أ

ِّ انلَّ  َصاهلًإ  َوقَاَل:  بو نَُّه َنََه فََذَكَر خو
َ
َمْن َمَنَح َمنِيَحًة، َغَدْت »أ

، َصب وِحَها وََغب ويَِها ، َوَراَحْت بَِصَديَة   (3)« بَِصَديَة 

قَاا   :" َمْن َمفََح َمفويَحاً  رَياَدْت بوَصاَدقَ   َوَراَحاْت بوَصدَ "قَْوهُلُ 
فَْحاً   َ ا مو َِْعضو النَُسخو َمفويَحً  َوَبْعضو َصبُوَحَ ا َوَغبُوَقَ ا "  َوَقَ  يفو 
ايمو َوالَْمفويَحاُ   فَْحُ  بوَكساْارو الْمو : الْمو ْهُل اللَُغ و

َ
َْذفو ايْلَا،و  قَاَل أ مو

يَّاُ  َوتَُكاواُل يفو احْلَ  َ :الَْع و َيااَ،ةو ايْلَاا،و يهو َ ا َمَ  زو يَاَواالو َو و بوَفتْحو
 َّ الَّ انلَّبو

َ
يحو أ حو َما  َو و الصَّ اَذاقًا  اثلَِّمارو َوَغرْيوهو ْيَمَن عو

َ
مَّ أ

ُ
َمفََح أ

 َ َ اا َويهو َقبَ و بوَمفَافوعو يًَّ  لولرَّ ياًل  ُثمَّ قَاْد تَُكواُل الَْمفويَحُ  َع و ْي :ََنو
َ
أ

َو اثلَّ 
َ
و أ َِ يََّ  اللَّ بَُ   َوقَاْد تَُكواُل َع و َقبَاُ  الْ و ًة  َوتَُكواُل الرَّ َمَرةو ُمادَّ

وو اثلََّماُر 
َ
ُ أ َِ بوَ ا َوَيُرُ،َها ّويَلْهو ّوَذا اْنَقىَضا اللَّا لْكو َصاحو يًَ  ىلَعَ مو بَاقو

ُذواُل فويهو " .
ْ
الَْمل

                                                                 

(1) (2322.) 

(3) (2393.) 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

 
أن ما أفسدته اإلب  بانلهار من ما  ايغري فل ضمان  :ه ومنها47

 لها، وما أفسدت باللي  ضمنه صاحبها:لَع أه

ا يف)انيوطل( عن ابن ه اب عان أخرج اإلمام مالك ا 
،خلات حرام بن سعد بن حميص : أال ناقً  للعا، بن اعزب 

أن لَع أهه  " حائط رجل فلفسدت فيه  فقضاى رسول اهلل 
احلوائط حفظها بانلهار، وأن ما أفسدت املوايش بالليه  ضهامن 

 (1)"  لَع أهلها

                                                                 

( : " قلت: وهاذا سافد مرسال 902ا يف )السلسل  الصحيح ( ) قال العالم  األبلاين ا  (1)
الاك ( من طريق م402/  2( وأمحد )042/  2( وابلي يق)227/  9صحيح  وقد أخرجه ال حاوي )

وتابع ماا  ( .22 - 24/  9به. وتابعه الليث بن سعد عن ابن ه اب به مرسال. أخرجه ابن ماجه )
سفياال بن عييف  عن الزهري عن سعيد بن انيسيب وحرام بن سعد بان حميصا  أال ناقا  للاعا، 

(  وتااابع م األوزاي  لكان اختلفاوا علياه يف 049/  2( وابلاي يق )407/  2...أخرجه أمحد )
   فقال أبو انيغرية: حدثفا األوزاي عن الزهري عن حرام بن حميص  األنصاري باه مرساال. سفد

(  وقال الفريايب عن األوزاي به ّهلإ أنه قال: " عان الاعا، بان اعزب " 042/  2أخرجه ابلي يق )
(. وباذا قااال حمماد بان 42/  9( وعفاه ابلاي يق واحلااكم )976/  9فوصله. أخرجه أبو ،او، )

( وابلي يق. وبذا قال أنوب بن ساويد 922/  4حدثفا األوزاي به موصوهلًإ  أخرجه أمحد ) مصعب
( وابلي يق  فقد اتفق هافهلإ، اثلالثا : الفرياايب و 227/  9حدثفا األوزاي به. أخرجه ال حاوي )

حممد بن مصعب وأنوب بن سويد ىلع وصله عن األوزاي  ف و أوىل من روانا  أيب انيغارية عفاه 
 ألن م مجاع   وهو فر،. وتابع م معمر  واختلفوا عليه أنضا  فقاال عباد الارزاق حادثفا مرسال

= 
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"هاذا احلادنث و ال  
اكال مرساًل  ف و حدنث مشا ور  أرساله األئما   وحادث بااه 
اثلقات  واستعمله فق ا، احلجااز  وتلقاو  باالقبول  وجارى يف 

 انيدنف  به العمل" 

"نقلفا يف الازاكة ّمجااع 
العلما، ىلع أال جفان  ابل ائم ن اًرا هلإ ضماال في ا ّذا لام نكان 
مع ا أحد  فإال اكال مع ا أحاد فجم اور العلماا، ىلع الضاماال  

 =                                                                 

معمر عن الزهري عن حرام بن حميص  عن أبيه أال نااق  للعا، ... احلدنث  فزا، يف السفد "عان 
( وابلي يق وقااال: " وخالفاه وهياب 407/  2( وأمحد )2272أبيه " أخرجه أبو ،او، وابن حباال )

مسعو، الزجاج عن معمر  فلم نقوهلإ: " عن أبيه ". قال ابن الرتبماين: " وذكر ابن عباد الاع وأبو 
" عن أبيه. وقال أبو عمار: أنكاروا  طسفد  عن أيب ،او، قال: لم نتاب  أحد عبد الرزاق ىلع قوهل:

 عليه قوهل فيه: " عن أبيه "  وقال ابن حزم هو مرسل ". قلت: لكن قاد وصاله األوزاي باذكر
العا، فيه  يف أرجح الروانت  عفه وقد تابعه عبد اهلل بن عيساى عان الزهاري عان حارام بان 

(. وعبد اهلل بن عيساى هو ابن 049 - 042/  2حميص  عن العا، به. أخرجه ابن ماجه وابلي يق )
 عبد الرمحن بن أيب يلىل وهو ثق  حمتج به يف الصحيح  فه متابع  قوي  لاألوزاي ىلع وصاله 

فصح بذلك احلدنث  وهلإ نضار  ّرسال من أرساله  ألال زياا،ة اثلقا  مقبولا   فكياك ّذا اكناا 
ثقت ؟ وقد قال احلاكم عقب روان  األوزاي:" صحيح اإلسافا،  ىلع خاالف فياه با  معمار 
واألوزاي ". و وافقه اذلهب. كذا قاهلإ  وخالف معمر مما هلإ نلتفت ّيله نيخاالفته لروانات مجيا  

ات يف قوهل " عن أبيه " ىلع أنه لم نتفقوا عليه يف ذلك كما سبق  فلو أن ما أهارا ّىل خاالف اثلق
مالك والليث وابن عييف  يف وصله لاكال أقرب ّىل الصواب  ولو أال هذا هلإ نعل به احلدنث ثلبوته 

 موصوهلًإ من طريق اثلقت  كما تقدم".
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وبذا قال ابن انيفذر: أمج  العلما، أنه ليس ىلع صااحب ا ابا  
لاع: أمجا  انيففلت  ضماال فيما أصابت  وباذا قاال ابان عباد ا

العلما، ىلع أال العجما، ّذا جفت جفان  ن اًرا  أو جرحت جرًحا 
لم نكن ألحد فيه سبب أنه هادر  وهلإ ،نا  فياه ىلع أحاد وهلإ 

أرش.
واختلفوا يف انيوايش ن مل اا صااحب ا وهلإ نمساك ا يلااًل  
فتخرج فتفسد زراًع أو كرًما  أو ريري ذلاك مان ثماار احلاوائط 

ا يف حدنث ابن ه اب  عن حارام بان واألجف  وخضارها ىلع م
وهلإ خاالف بياف م أال ماا  -نع : اذلي أسلفته هفاا -حميص  

أفسدت انيوايش وجفته ن اًرا من ريري سبب آ،يم أناه هادر مان 
الزرع وريري ؛ ّهلإ ما روي عن مالاك وبعاض أصاحابه يف ا ابا  
الضاري  انيعتا،ة الفسا،  وأما السائق  اا أو الراكاب أو القائاد 

م عفد مج ور الصحاب  واتلابع  ومن بعدهم من انيخاالف  فإن 
وخاالك أهال  ضامفوال نياا جفت ا اب  من أجل ام وطسابب م 

 (1)الظاهر كما سلك  وأنه هلإ نضمن ّهلإ الفااعل القاصد" 
"قال ابن ،قيق 

انيزارع ب  الليل العيد: وأما جفانات ا ىلع األموال  فقد فصل يف 
                                                                 

 مي  بدول  ق ر.( ّصدار وزارة األوقاف والشفوال اإلسال02/422) (1)
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وانل ار وأوجب ىلع انيالك ضماال ما أتلفته بالليل ،وال انل ار  
نقتضا  ذلك. قلت: قول اهلل تعاىل و  حدنث عن انلب 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  چ 

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہہ  ہ  ھ  

اآلن  ذكر انيفساروال أال انلفِ هو  ١٧ - ١٨األنبياء  چ  ھ  ھ
أنه  ، انياهي  للزرع يلاًل  وقد ور، يف حدنث عن انلب ّفسا

أمر ىلع أهل انيزارع مفظ ا يف انل ار وىلع أهال انيوايش مفظ ا 
بالليل  وهذا احلدنث نوافق ما ذكر يف اآلن  ىلع تفسري انلفِ 
بلنه ّفسا، انياهي  للمزارع يف الليل  وىلع هذا فيكوال ىلع 

ته ماهيته بالليل ،وال انل ار  صاحب انياهي  ضماال ما أفسد
و  انيسلل  خالف فيما جيب ىلع أهل انيزارع حفظه  وهو ما 
اكال يف فالة  من العا،ة أال ترسل فيه انيوايش بدوال راي  أما ّذا 
اكنت انيزارع مفترشة وبثرية فعىل صاحب انياهي  حفظ ا وأال 
نرسل ا م  راع حيفظ ا ويكوال مسفوهلًإ عف ا هذا هو األقرب 

(1)واهلل تعاىل أعلم "  

                                                                 

 (.260تلسيس األحاكم طرشح عمدة األحاكم   عفد رشح احلدنث رقم ) (1)
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 جواز إرَداف املرأَ خلف الرج  لَع ظهر انلاية ، :ه ومنها48

 إن َيت َُمَرًما ُل  أو زوجة أو ِملًْا 

يبو بَْكار  
َ
ْساَماَ، بوفْاتو أ

َ
قَالَاْت:  فَ الصحيح  َعْن أ

رْ 
َ
،  تََزوََّج و الُزَبرْيُ َوَما هَلُ يفو اأْل ْن َمااال  َوهلَإ َمْملُاو   َوهلَإ يَشْ وو مو

ُسوُساُه 
َ
يهو َمةُوَنتَُه َوأ ْكفو

َ
ْعلوُك فَرََسُه  َوأ

َ
هو  قَالَْت: فَُكفُْت أ َغرْيَ فَرَسو

ْخااُرُز رَيْرَبااُه 
َ
ْسااتيَقو الَْماااَ، َوأ

َ
ْعلوُفااُه  َوأ

َ
هو َوأ ااحو َاضو ُ،ُق انلَّااَوى نلو

َ
َوأ

اُن  ْحسو
ُ
ُكاْن أ

َ
اُن  َولَاْم أ ْعجو

َ
ااَن َوأ ُ أو َجااَراٌت مو ُ  َواَكاَل خَيْازبو ْخازبو

َ
أ

رْوو 
َ
اْن أ ْنُقُل انلَّاَوى مو

َ
ْدق   قَالَْت: َوُبفُْت أ وْسَوَة صو نَْصارو َوُبنَّ ن

َ
اأْل

ْقَ َعااُه رَُسااوُل اهللو 
َ
َ ىلَعَ ثُلُااَِثْ  الااُزَبرْيو الَّاا و أ يسو  َويهو

ْ
ىلَعَ َرأ

ةُْت نَْوًما َوانلَّ  ياُت رَُساوَل اهللو فَرَْسخ  قَالَْت: فَجو يسو  فَلَقو
ْ
َوى ىلَعَ َرأ

ْصَحابوهو  فَاَداَعينو  ُثمَّ قَاَل:  
َ
ْن أ لَ و « إِْخ إِخْ »َوَمَعُه َنَفٌر مو َْحمو يلو

تََك  َفَقااَل: َواهللو حَلَْملُاكو  َخلَْفُه  قَالَْت: فَاْستَْحيَيُْت وََعَرفُْت َغرْيَ
ْن رُ  َهُد مو

َ
كو أ سو

ْ
رَْساَل ّوَأَّ انلََّوى ىلَعَ َرأ

َ
ُكوبوكو َمَعُه  قَالَاْت: َحاَتَّ أ

o  p 
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نََّماا 
َ
يَاَساَ  الَْفاَرسو فََكأ م  فََكَفتْا و سو َاا،و َِْعَد َذلواَك  َلو بُو بَْكر   

َ
أ

 . ْعتََقتْ و
َ
 (1)أ

ِْاَن َمالواك   وروى اإلمام ابلخاري ا  نَس 
َ
 ا من حدنث أ

ْقبَلْفَا َمَ  رَُسولو اهلل  
َ
ْن َخيْا قَاَل: أ يبو مو

َ
ناُك أ َعَ  َو وينِّ لََر،و

وَسا،و رَُسولو اهلل  رُي  َوَبْعُض ن نُك رَُساولو اهلل  َطلَْحَ  َوُهَو يَسو رَ،و
لُْت  َفَقاااَل رَُساوُل اهلل   َة  َفزَنَ

َ
ّوْذ َعرَثَتو انلَّاقَُ   َفُقلُْت: الَمْرأ

مْ : » مُّهك 
 
ا اهلل فََشَدْ،ُت الرَّحَل َوَربوَب رَُسوُل « إِنََّها أ   فَلَمَّ

نفَااَ  قَاااَل:  ى الَمدو
َ
ْو: َرأ

َ
وَن، لَِربَِّنهها »َ،نَااا  أ آيِب ههوَن تَههائِب وَن ََعبِههد 

ونَ   (3)« َحاِمد 
يبو بَْكار  

َ
وروى اإلمام ابلخاري أنضاً َعْن َعبْدو الرَّمْحَنو بْنو أ

نقو  دِّ َمهَرِِن انلَّهيِبُّ »  قَااَل: الصِّ
َ
ْرِدَف ََعئَِشهَة  أ

 
ْن أ
َ
 أ

ْعِمَرَها ِمَن اتلَّْنِعيمِ وَ 
 
 (2)« أ

" َو و َهَذا 
ابَّا و ّوَذا  رَْ،افو ىلَعَ ا َّ نثو ا نع  حادنث أساما، ا َجاَواُز اإْلو احْلَدو
َِيَاُنَ ااا يفو  يحو َساابََق  ااحو يَقااً   َوهَلُ َنَظااائوُر َكثواارَيٌة يفو الصَّ اَكنَااْت ُم و

َ ا  َوفويهو َماا اَكاَل َعلَيْاهو َموَ  عو فوَ  اضو اَفَق و ىلَعَ الُْماْفمو اَن الشَّ مو
                                                                 

 (.9229( ومسلم)2994ابلخاري) (1)

(3) (2272.) 

(2) (9222 ) 
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ْمَكفَُه  َوفويهو َجاَواُز ّورَْ،افو 
َ
يَما أ ُ ْم فو َُ فَاتو َورمَْحَتُُ ْم َوُمَواَسا َوالُْمْفمو

ْعيَْت  هلَإ 
َ
يق  قَْد أ َدْت يفو َطرو ةو الَّ و لَيَْسْت حَمَْرًما ّوَذا وُجو

َ
يََّما  الَْمْرأ سو

ثْالو َهاَذا . َوقَاااَل  وَ   َوهلَإ َهكَّ يفو َجَوازو مو َمَ  مَجَاَع و روَجال  َصاحلو
 ِّ يَاٌو: َهَذا َخاصٌّ لولفَّبو َمَرنَاا  الَْقاِضو عو

َ
واَلفو َغرْيو و  َفَقْد أ َلو

ْنَفاااسو الرَِّجااالو َوالنَِّسااا،و  َواَكنَااْت اَعَ،تُااُه 
َ
ااْن أ  بوالُْمبَاَعااَدةو مو

ايًَّ  هَلُ م َما اَكنَْت َهذو و ُخُصوصو تُُه  قَاَل: َو ونَّ مَّ
ُ
بااعدت ن يلقتدى بوهو أ

َة الاُزَبرْيو فَاَكنَاْت 
َ
وَشاَ  َواْماَرأ ْخاَت اَعئ

ُ
يبو بَْكار  َوأ

َ
لوَكْونوَ ا بوفْاَت أ

وَسائوهو  َمَ  َما ُخ َّ بوهو  ْهلوهو َون
َ
ا َكإوْحَدى أ مَّ

َ
ْربوهو َوأ و ْملَُك إلو

َ
نَُّه أ

َ
ا أ

مو فََجائوٌز بال خالف بوُكلِّ َحال  " . ّورَْ،اُف الَْمَحارو
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 جواز إدخا  اْلعري املسجد إذا احتيج إ  ذل  :ه ومنها49

َطهاَف »قَااَل:  فَ الصحيح  من حدنث ابْنو َعبَّاس  
، يَْسَتلِ  انلَّيِبُّ   بَِعري 

ِة الَوَداِع لََعَ ْكَن بِِمْحَجن  يِف َحجَّ  (1)« م  الرُّ
قَالَاْت:  و  الصحيح  أنضاً مان حادنث أم سالم  

ْهااتيَكو قَاااَل:  َهااَكوُْت ّوىَل رَُسااولو اهلل 
َ
ينِّ أ

َ
ههوِ  ِمههْن َوَرا ِ »أ ط 

يِْت َراكَِبة
َ
نَُصايلِّ ّوىَل َجفْابو  َفُ ْفاُت َورَُساوُل اهلل « ٌٌانلَّاِ  وَأ

 بوالُ ورو 
ُ
.  ابَليْتو َيْقَرأ  (3)َوبوتَاب  َمْسُ ور 

"قال ابن ب ال: يف هذا احلدنث جواُز ،خول ا واب الا  نافا 
حلم ا انيسجَد ّذا احتيج ّىل ذلك؛ ألال بو ا هلإ نفجسه  َلاالف 

َُُعقاب بلنه ليس يف احلادنث  ريريهاا من ا واب. قال يف الفتح: و
،هلإل  ىلع عادم اجلواز م  احلاج   بل ذلاك ،ائار ىلع اتللوياث 
وعدمه  فحيث خيشاى اتللويث نمتف  ا خاول. وقاد قيال: ّال 

با  معلَّما   فيافمن مف اا مااا حياذر مان  ناقته  اكنت ُمَدرَّ
                                                                 

 (.2969( ومسلم)2736ابلخاري) (1)

 (.2967( ومسلم)474ابلخاري) (3)
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اتللويث ويه ساائرة  فيحتمال أال نكاوال بعاري أم سالم  اكال 
كذلك.

ٌر؛ ألال اتللوياث هلإ نافمن مفاه قلت: يف هاذا اتلعقيب نظ
حال  ،خول ا واب يف انيحل  م  طول انيكث فيه. و،ل ّ،خااال 
يع اا  وباوال  ابلعري ىلع أال خشي  تلويثه ريري ضارة  ل  اارة رَجو
انلاق  مدرب  معلم  هلإ نوجب األمن رجيَع ا  كما هو مشاهد يف 

ه ال: حيتمل أال تكوال ناقتمعلم   وأبعد من هاذا قول من ق لك
إال تللوياث حينةاذ  فاال نقااس رياري  علياه  فاُعصمت مان ا

 اهل ال يف أفعااااخلصااائ  هلإ تثباات باهلإحتمااال  واألصاا
 (1)ريُ  " االتش

                                                                 

يح ابُلخا (1) َراري يف َكشك َخبَانا َصحو  ( مفسس  الرسال .963ا6/972ري )كوثَر الَمَعاين ا َّ
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 جواز اشَتاط اْلائع ظهرها إ  مان م سّّم  :ه ومنها51

نَّاُه  فَ الصحيح  من حدنث َجابور بْان َعبْادو اهللو 
َ
أ

َقا و  اَكالَ  اْل يَُسايِّبَُه  قَااَل: فَلَحو
َ
َراَ، أ

َ
ْعيَا  فَال

َ
رُي ىلَعَ مَجَل  هَلُ قَْد أ يَسو

 ُ ثْلَاُه  قَااَل:  انلَّبو ااْر مو ا لَاْم يَسو َبُه  فََسااَر َسارْيً فََداَع أو َوََضَ
يَّاا   «بِْعنِيهههِ »  قُلْااُت: هلَإ  ُثاامَّ قَاااَل: «بِْعنِيههِه بِو قِيَّههة  »     فَبوْعتُااُه بوُوقو

تَيْتُاُه بواجْلََمالو  
َ
اا بَلَْغاُت أ ْهيلو  فَلَمَّ

َ
َواْستَثْنَيُْت َعلَيْهو مُحاَْلنَاُه ّوىَل أ

ثَااروي  َفَقاااَل: 
َ
رَْسااَل يفو أ

َ
ت ههرَاِ  »َففََقااَدينو َثَمفَااُه  ُثاامَّ رََجْعااُت فَل

َ
أ
هَو لَهَ   ْق َ َلََ ، َوَدَراِهَمهَ  َفه  َق َ َلََ ، خ     و «َمهاَكْست َ  ِاخ 

بْلُاَغ روان  قاال جابر 
َ
الَّ أو َفَقاَر َيْ ارو و  َحاَتَّ أ

َ
:فَبوْعتُُه ىلَعَ أ

نفََ  .   (1)الَمدو
"اختلك العلما،: هال 
جيوز للبائ  أال يشارتط نفعااً معلومااً يف انيبيا   كساك  ا ار 

ط ىلع ابلاائ  انيبيع  ه راً؟ وهل جيوز أنضااً للمشارتى أال يشارت

                                                                 

 (.622( ومسلم)9622ابلخاري) (1)
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نفعه انيعلوم يف انيبي   كلال يشرتط عليه محل ما اهارتا  مفاه ّىل 
موض  مع   أو خياط  اثلوب انيبي  وحنو ذلك؟

فذهب األئم  اثلالث   أبو حفيفا   ومالاك  والشاافيع ّىل 
عدم صح  العقد والشارط  ّهلإا أال ماالاكً أجاز رشط احلمل ىلع 

هاب اإلماام أمحاد ّىل جاواز رشط ا اب  ّىل انياكال القريب  وذ
واحد فقط  ووافقه ىلع رأنه ّسحاااق وابان انيفاذر واألوزاي  

 و ال مج  يف العقدنن رشط  ب ل ابلي .
وعن اإلماام أمحاد روانا  أخارى: أال ابليا  صاحيح ما  
الشاروط العائدة للبائ  من مفااف  معلوما  يف انيبيا   أو اعئادة 

   من ابلائ .للمشرتي من مفاف  معلوم  يف انيبي
واختار هذ  الروان  هيخ اإلسالم وانيسالم  أباو العبااس 
ابن تيمي   وتلميذ  همس ا نن ابان القايم ونصاارها وأكادها 
هيخفا العالم  انيحقق عبد الرمحن بن نارص آل سعدي  رمح ام 
اهلل مجيعاً وانيسلم . وهذا ما أعتقد صاحته  كماا ناليت تبيا  

 (1)تعاىل  ومآخذهم "  أ،ل  العلما،  رمح م اهلل

                                                                 

 ا . حتقيق احلالاق ا  420ا 429تيسري العالم رشح عمدة األحاكم ص (1)
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 :ه ومنها: إَتاذها سَتَ يف الصل51َ

اااَلةو ّوىَل   قااال اإلمااام ابلخاااري يف )صااحيحه(  بَاااُب الصَّ
: َجرو َوالرَّْحلو ريو َوالشَّ لَ و  َوابَلعو احو ثم ساق طسفد  َعْن نَاافو    َعنو  الرَّ

ِّ  ابْنو ُعَمرَ  لَتَاُه  َفيَُصايلِّ   َعنو انلَّبو نَُّه اَكاَل ُيَعارُِّو َراحو
َ
أ

اَكُب؟ قَااَل:  نَْت ّوَذا َهبَّاتو الارِّ
َ
فََرأ

َ
هق  َههَقا »ّويَلَْ ا  قُلُْت: أ خ 

ْ
َن يَأ ََ

ُل  ، َفي َصيلِّ إَِ  آِخَرتِِه  رِهِ  -الرَّْحَ  َفي َعدِّ هَؤخَّ ْو يَهاَ  م 
َ
ِْاُن « -أ َواَكاَل ا

  َيْفَعلُُه " . ُعَمَر 
َصههِّلَّ إَِ   إِنَّ انلَّههيِبَّ »و  رواناا  عفااد اإلمااام مساالم: 

 (1)«بَِعري  
"وقاوهل: " نعارو راحلتاه ثام 
نصىل ّيل ا " وأنه صىل ّىل بعري   فيه جواز الصالة ّىل ماا نَثْبُاْت 
من احليواال  ويفمن حترباه أو ّصااب  باوهل ّذا اكال باوهل َنًساا  

ّىل اإلبل  وهلإ نعارضه كراه  الصالة يف معاطف اا  وجواز الصالة
وانلَه عف ا؛ ألال ذلك خيت  بانيعاطن  وهااذا نادل أال نفاس 

                                                                 

 (.239( ومسلم)236ابلخاري) (1)
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العل  القذر اذلى هفاا   وأن ام اكناوا يساترتوال ب اا أو خلاوف 
نفارها  وأنه لو اكال من أجل ما جا، يف احلدنث أن ا خلقت مان 

احد واجلماع  الشياط  كما علََّل به بعض م هلإستوى حكم الو
يف ذلك  لكن نكوال مع  ماا جا، يف احلدنث من ذلك ّهارة 
ّىل هدة نفارها وفعل ا فعل الشياط  يف ذلك  من ق   الصاالة 

(1)وهغل انيصىل ب ا " 

                                                                 

 يل.( ط: ،ار الوفا، انيرصي    حتقيق ا كتور حيىَي ّوسَماعو 9/422ّوكَماُل الُمْعلومو بَفَوائودو ُمْسلوم) (1)
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جواز اتلصدق بلحمها وجلودها وِجلهلا يف األضحية  :ه ومنها53

 ار منها شيًئا:واهلدَ، وأالّ يعطى اْلو

؛ مج  اجلل بالضم والفتح: اذلي تلبسه ا اب  تلصاال اْلل 
 به.

نَّ »فَ الصحيح  من حادنث عيل بان أيب طالاب 
َ
أ

ََّهها،  ييَِبَّ اهللِ  ْن َيْقِسَم ب ْديَهه  ُك 
َ
َمرَه  أ

َ
وَ  لََعَ ب ْديِِه، وَأ ْن َيق 

َ
َمرَه  أ

َ
أ

ل وَدَها وَِجَللََها ، يِف الَْمَساكِِو َواَل ي ْعِطهَي يِف ِجوَاَرتَِهها حل  وَمَها وَج 
 (1)« ِمْنَها َشيًْئا

"قااوهل: "وأال 
أتصدق بلحم ا وجلو،ها وأجلت ا" }األجل {: مج  جل  وهو ماا 

وحنو   قال ابلخاري: "واكال ابان  ن رح ىلع ي ر ابلعري من كسا،
هلإ يشق من اجلالل ّهلإ موض  السفام  و ذا حنرها نازع  عمر 

ق ب ا. جال ا َماف  أال نفسدها ا م ثم نتصدَّ

                                                                 

 (.2026( ومسلم)2626ابلخاري) (1)

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

قال اني لب: ليس اتلصُدق جبالل ابلدال فرًضا  و نما صاف  
ذلك ابن عمر ألناه أرا، أهلإا نرجا  يف يش، أهالَّ باه هلل  وهلإ يف 

يك ّ ضو
ُ
 يله.يش، أ

وروى ابن انيفذر عن ناف : أال ابان عمار اكال جيلال بدناه 
األنماط والعو، واحلوَع حَت خيرج من انيدنف  ثم نزنع ا في وي ا 
حَت نكوال نوم عرف  فيلبس ا ّناهاا حَت نفحرها ثم نتصادق 

 ب ا  قال ناف : وربما ،فع ا ّىل ب  هيب .
قال القارطب:  قاال احلافظ: واستدلَّ به ىلع مف  بي  اجلهل 

فيه ،يلٌل ىلع أال جلاو، ا ادي وجال ااا هلإ تبااع لع ف اا ىلع 
اللحم و ع ائ اا حكماه  وقاد اتَّفقاوا ىلع أال حلم اا هلإ نُبااع  
فكذلك اجللو، واجلالل  وأجااز  األوزاي وأمحاد و سحاق وأبو 
ثور وهو وجٌه عفد الشاافعي   قاالوا: وُيصااَرف ثمفاه مصاارف 

أبو ثور ىلع أن م اتَّفقاوا ىلع جاواز اهلإنتفااع  األضحي   واستدلَّ 
باه  وا ما جاز اهلإنتفاع به جاز بيعاه  وُعاوروو باتفااق م ىلع 
جواز األكل من حلم هادي اتل وع  وهلإ نلزم مان جاواز أكلاه 
جواز بيعه  وأقوى مان ذلاك يف ر،ِّ قاوهل ماا أخرجاه أمحااد يف 

حلاوم األضاا  حدنث قتا،ة بان انلعمااال مرفاواًع: "هلإ تبيعاوا 
قوا ولكاوا واساتمتعوا جبلو،هاا  وهلإ تبيعاوا  وأال  وا دي  وتصدَّ

 أطعمتم من حلوم ا فَكوا ّال همتم" .
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قوهل: "وهلإ أع   اجلزار مف ا هيًةا"  وقال: "حنن نع يه من 
عفدنا"  وللنسايئ: "وهلإ نع ى يف جزارت ا مف ا هيةًا "  قاال 

 دي عوًضا عن أجرته  احلافظ: وانيرا، مف  ع ي  اجلزار من ا
قاال ابن خزيم : وانله عن ّع ا، اجلزار انيرا، به: أهلإا نع ى 
ا ّذا  مف ا عن أجرته  وبذا قال ابلغوي يف "رشح السف "  قال: وأمَّ
ق  ق عليه ّذا اكال فقرًيا كما نتصدَّ أع   أجرته اكمل   ثم تصدَّ

 سبيل ىلع الفقرا، فال بلس بذلك. وقال ريري : ّع ا، اجلزار ىلع
ا ّع اؤ  صدق  أو هدن  أو  األجرة ممفوع لكونه معاوض   وأمَّ
ه فالقياس اجلواز  ولكن ّطالق الشارع ذلك قد  زيا،ة ىلع حقِّ
نف م مفه مف  الصدق  ئلالَّ تق  مساحم  يف األجرة ألجل ما 

 (1)نلخذ  فريج  ّىل انيعاوض  " انتَه 

                                                                 

 ط : مكتب  الرهد الرياو. 932ا932ص (1)
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از رشا  اإلب  وبيعها، إذا َن اْلائع يد عرَّف جوومنها:ه 52

 عيبه ورضيه املشَتَ:

َثفَا ُسْفيَااُل  قَاَل: قَاَل  - 9322  ُِْن َعبْدو اهلل  َحدَّ  ُ َثفَا َعيلو َحدَّ
فَْدُ  ّوبوا اٌس َواَكنَْت عو يٌم  َعْمٌرو: اَكاَل َها ُهفَا رَُجٌل اْسُمُه نَوَّ ٌل هو

ُِْن ُعَمرَ  يك  هَلُ  فََجاَ،  فََذَهَب ا ْن رَشو بواَل مو   فَاْهرَتَى تولَْك اإلو
ْن  ْن بوْعتََ ا؟ َقاَل: مو مَّ بوَل َفَقاَل: مو يُكُه َفَقاَل: بوْعفَا تولَْك اإلو ّويَلْهو رَشو

ُِْن ُعَمَر  فََجا َ،ُ  َهيْخ  َكَذا َوَبَذا  َفَقاَل: َوحْيَاَك  َذاَ  َواهلل ا
فَْك قَااَل: فَاْستَْقَ ا   يًما َولَْم َيْعرو يكو  بَاَعَك ّوبواًل هو َفَقااَل: ّوالَّ رَشو
يفَا بوَقَضا،و رَُسولو اهلل  ا َذَهَب يَْستَاُقَ ا  َفَقااَل: َ،ْعَ ا  رَضو قَاَل: فَلَمَّ

َ  ُسْفيَااُل َعْمراً.«الَ َعْدَوى: »    َسمو

" أالَّ رَُجاًل بااَعه  "}هيم{: ومفه حدنث ابن عمر
ْهيََم  وهو اذلي أصاابَُه الُ يااُم  وهاو 

َ
َراضاً مَجْ  أ يماً" أي: مو ّبواًل هو

اً وهلإ تَْرَوى ". بُ ا الَعَ ِ َفتَُمُ  الَْماَ، َمصا َ،اٌ، نُْكسو
"قَاْوهُلُ: "هلَإ 
اْل 

َ
ْعاروُف لولَْعاْدَوى ُهفَاا َمْعاَ   ّوهلإَّ أ

َ
: هلَإ أ ُ اايبو َعاْدَوى" قَااَل اخْلَ َّ

بوالو  الَّ َمْن َوَقاَ  بواهو ّوَذا َرىَع َماَ  اإْلو
َ
نوهو أ

ْ
ْن َهل نَُكواَل الُْ يَاُم َ،اً، مو

o  p 
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رٌ  ثْلُُه. َوقَاَل َغرْيُُ : لََ ا َمْعاً  َيااهو ايُت بوَ اَذا  َحَصَل لََ ا مو ْي رَضو
َ
أ

ي ىلَعَ ابْلَاائو و  َحاكوًماا  َعادِّ
ُ
اَن الَْعيْابو َوهلَإ أ ابْلَيْ و ىلَعَ َماا فوياهو مو

ُي: َمْعاَ   اوُ،و يل بن اتلِّ و َوَمْن تَبوَعُه .َوقَااَل ا َّ وو
ْ
َواْختَاَر َهاَذا اتلَّل

ْعتوَدا،و َوالُظ  : "هلَإ َعاْدَوى" انلَّْهُ َعنو اهلإو و ٍّ قَْوهلو بُاو َعايلو
َ
لْامو  َوقَااَل أ

بواالو حَيْاُدُث َعاْن  ْ،َوا،و اإْلو
َ
ْن أ { :الُْ يَاُم َ،اٌ، مو رو ْجروُي يفو }انلََّوا،و الْ و

ْن َعاَلَما و ُحُدوثواهو ّوْقبَااُل  رُشْبو الَْما،و انلَّْجلو ّوَذا َكرُثَ ُطْحلُبُُه  َومو
اْمسو َحيْاُث َ،ارَْت َواْسا ريو ىلَعَ الشَّ بواهو ابْلَعو ْكلواهو َورُشْ

َ
توْمَرارُُ  ىلَعَ أ

ْمرو و اْستَبَااَل هَلُ  
َ
بُُه اْستوبَانََ  أ َراَ، َصاحو

َ
ائوبو  فَإوَذا أ َوَبَدنُُه َيفُْقُ  اَكذلَّ

ْو 
َ
و أ اْن بَاْوهلو ْهيَُم  َفَمْن َهمَّ مو

َ
رَيةو َفُ َو أ يحو اخْلَمو ثَْل رو فَإواْل وََجَد روحيَُه مو

 ْ َصااابَُه ال
َ
َ ىلَعَ َِْعاارو و أ َو ي َخاا و ااُح الَْمْعااَ  اذلَّ ُ يَاااُم ّ ـه.َوبوَ ااَذا َيتَّضو

ْ اكو ابْلَُخاارويِّ  ُ  عو احَّ اُح صو بَاَداُ  اْحتوَماهلًإ  َوبواهو َيتَّضو
َ
ِّ َوأ ايبو اخْلَ َّ

ياهو  اا ُيَقوِّ مَّ َما يفو َ،ْعَوى الَْعاْدَوى َومو َاكو و ْهرتو يمو  هلإو ْجَرَب ىلَعَ الْ و
َ
اأْل

ن الَّ احْلَدو
َ
" .أ يلو وو

ْ
َث ىلَعَ َهَذا اتلَّل

َِيْاا و  نثو َجااَواُز  َو و احْلَاادو
َ بوهو الُْمْشارَتوي  َساَواٌ، بَيَّفَاُه  يبو ّوَذا بَيَّفَُه ابْلَائوُ  َورَِضو َاْ ،و الَْمعو الشا

َِيَ  َر  خَّ
َ
ْن ّوَذا أ َِْعَدُ   لَكو ْو 

َ
انَُه َعنو الَْعْقادو َثبَاَت ابْلَائوُ  َقبَْل الَْعْقدو أ
(1)اخْلويَاُر لولُْمْشرَتوي" 

                                                                 

 ( انيكتب  السلفي .4/099) (1)
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 ه يف )صحيحه( ما بّوبه اإلما  ابن خويمة ه  :ه ومنها54

وا َعلَْيَها جُّ َديَِة يِلَح  َاجَّ إِبَِ  الصَّ
ْ
َماِ  احل  بَاب  إِْعَطا ِ اإْلِ

َثفَا احْلََسانُ  – 9066  ثم قاال: ُ   َحادَّ ْعَفاَراينو اد  الزَّ ِْاُن حُمَمَّ

ُِْن ّوْسَحاَق  َعْن  ُد  َثفَا حُمَمَّ اُ   َحدَّ فَافوسو ُِْن ُعبَيْد  ال َّ ُد  َثفَا حُمَمَّ َحدَّ
يبو هلَإس  

َ
يَم  َعْن ُعَمَر بْنو احْلََكمو بْنو ثَْوَباااَل  َعْن أ دو بْنو ّوبَْراهو حُمَمَّ

 ِّ ااْن ّوبواالو   وُل اهللقَاااَل: مَحَلَفَااا رَُساااخْلُااَزايو  ّوبواال  مو
ىلَعَ

لَفَاا  اْل حَتْمو
َ
َعاف  لولَْحجِّ  َفُقلْفَا: نَا رَُسوَل اهلل َماا نَاَرى أ َدقَ و ضو الصَّ

وا » :َهذو و؟ َفَقاَل  ر  َمها ِمْن بَِعريِ إاِلَّ لََعَ ذ ْرَوتِِه َشهْيَطاٌن، فَهاْذك 
ْم، ا ههمَّ اْمَتِهن وَههها اْسههَم اهللِ َعلَْيَههها إَِذا َرَكْبت موَههها َكَمهها  َمههَرك 
َ
أ

ِْم   اهلل ََ ْم، فَِِنََّما  ِسك  ْنف 
َ
 (1)« أِل

                                                                 

/  942(: " أخرجه ابن خزيم  )9962 ا يف )السلسل  الصحيح ( ) قال العالم  األبلاين ا  (1)
وابن مع  يف " اتلاريخ ( 992/  4( وأمحد )929/ 2( وعفه ابلي يق )444/  2( واحلاكم )9/  922  9

( 926/  4( وابن سعد يف " ال بقات " )2/  42/  2(واحلريب يف " ريريب احلدنث " )9/  2والعلل " )
( عن حممد بن ّسحاق عان حمماد بان ّباراهيم 202و  206/  004/  99وال عاين يف " الكبري " )

ىلع  لفا رساول اهلل قال: مح اتلييم عن عمر بن احلكم بن ثوباال عن أيب هلإس اخلزاي 
= 

o  p 
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 من ما)ا: "ا  
 أو انلازل اجلمل: تكّس وقد ابلا، بفتح القاموس يف( بعري

 يشمل ما هفا انيرا، أال فيحتمل .انتَه لألن  نكوال وقد اجلذع
 أي الرا، وسكوال انيعجم  اذلال بفتح( ذروته و  ّهلإ. )األن 
 آ،م ابن ألذن  علي ا نقعد وأنه احلقيق  حيتمل( هي اال. )سفامه

 كما عليكم اهلل نعم  فاذكروا رببتموها فإذا. )التشبيه وحيتمل
( ألنفسكم امت فوها ثم. )وتسخريها لكم بتذيلل ا( اهلل أمربم
 قوت ا من ترونه ما هلإ( اهلل حيمل فإنما. )أنفسكم ألجل ذللوها

 ّبل ىلع أصحابه من مجاع  - - محل أنه وسببه ضعف ا أو
      عجز ّىل نفظر هلإ أال وفيه  فذكر  هذ  حتملفا ما فقالوا الصدق 
(2) .العمل ىلع قوة نع يه اذلي اهلل فإال احلامل

 =                                                                 

ّبل من ّبل الصدق  ضعاف للحج  فقلفا: نا رسول اهلل! ما ترى أال حتملفا هاذ   فقاال: فاذكر .. 
قلت: وهذا ّسفا، حسن رجاهل ثقات  وابن ّسحاق  و ال اكال قد عفعفه  فقد رصح باتلحدنث يف 

/  23ذا قاال ا ياثيم )روان  احلريب  وبذا أمحد يف ّحدى روانتيه  فثبت احلدنث واحلمد هلل. و 
(: " روا  أمحد وال عاين بلسانيد  ورجال أحادها رجاال الصاحيح  وقاد رصح بالساماع يف 202

  أحدها ". وصححه احلاكم  و وافقه اذلهب  وهل عفد  هااهداال مان حادنث أيب هريارة 
تيميا  وحدنث محزة بن عمرو وصحح ما  و وافقه اذلهب. وانظر َترجيه يف رسال  الصيام هلإبن 

(70." ) 
حُ  اتلَّفويرُ  (٢) ريو  اجلَامو  رَشْ غو  (.2/426)الصَّ
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 حق اإلب  :ه ومنها55

ما حاق اإلبال؟ يف اذلي هلإ  عفدما سلل الصحاب  انلب 
إِْطههرَاق  فَْحلَِههها، َوإََِعَرَ  َدلْوَِههها، : " فقااال نااف،ي زاكت ااا  

 (1)"َوَمنِيَحت َها، وََحلَب َها لََعَ الَْما ِ، ومََحْهٌ  َعلَْيَها يِف َسبِيِ  اهللِ 
 و  روان  عفد اإلماام أيب ،او، من حدنث أيب هريرة 

ِطهي ايَْكِريَمهَة، َوَتْمهَنح  ايَْغِويهَرََ، ت عْ : "قال: قال رساول اهلل 
ْهَر، َوت ْطِرق  ايَْفْحَ ، َوََْسِ  اللََّاَ   (3)" َوت ْفِقر  ايظَّ

وقد مرا معفا الاالكم ىلع بعضا ا  
" قوهل: "فقال: أال تع   الكريم " ويه  

ا ويبذ ا لغري  ف اذا مان احلاق  انلفيس   فكوال اإلنساال نع ي 
وهاذا أمر زائد ىلع احلد الواجب. وهو الزاكة يسىم ّحساناً. قوهل: 
"وتمفح الغزيرة" ويه الشاة أو انلااق  أو ريريهما ّذا اكنت ريزيرة 
اللِ  فتع ى للفقرا، حيلبون ا ويستفيدوال من بلف اا وحليب اا  

 ا؛ ألن اا هلإ تازال و ذا انتَه احلليب أرجع ا انيستمفح ّىل صاحب
                                                                 

 .( من حدنث جابر بن عبد اهلل 222روا  مسلم ) (1)
(3) (2773.) 

o  p 
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يف ملكه  ف و لم نمفح م ّهلإ انيففعا  ،وال العا   فاه هلإ تازال 
 باقي  يف ملك صاحب ا.

قوهل: "وتفقر الظ ر" أي: أال حتمل ىلع الظ ر من حيتاج ّىل 
محل  وهذا من حق اإلبل  ف و نفيد ريري  بربوب ا والسالم  مان 

 طول انييش  وهذا يف حق من هلإ ي ر هل.
ق الفحل" أي: ّذا اكال عفد  فحل مان اإلباال قوهل: "وت ر

أو الغفم واحتاج أحاد ّىل ّطراقه ألن  هل من اإلبال أو الغافم  
فإنه نمكفه من ذلك بدوال أال نلخذ عليه مقاباًل  فقاد جاا، يف 

نَه عن عسب الفحل{  وهاو ماا  احلدنث: }أال رسول اهلل 
تباذل وهلإ  نفخذ مقابل نزو  ىلع اإلنااث  ف ذ  من األمور الا 

نبان  علي ا  وبي  ذلك هلإ نصح وهلإ جيوز؛ ألال هاذا مان األماور 
ال  هلإ نصلح أال تكوال حماًل للبي  والشارا،  ثم هو أنضاً يش، 
جم ول  وريري مقدور ىلع تسليمه  فربما نازنو الفحال وهلإ نناتج 
هيةاً  فيكوال اإلنساال قد أخذ مقاباًل ىلع ذلك م  أنه لم حيصال 

 ك فإنه نُمف  بدوال مقابل.من ذلك يش،؛ ذلل
قوهل: "وتسيق اللِ"  ف فا  قال: "تمفح الغزيارة" أي: أنااه 
نع   الشاة للفقري ويقول هل: احلب ا  فإذا انتَه حليب ا فلرجع ا 
ّأا  ف ذا هو انيفح  وهفا قاال: "وتسيق اللِ" أي: أنه حيلب اا ثام 
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بإع اا،  نع   انلاس بلفاً يف قادح  فتكوال تلك الع ي  مفت ي 
 ذلك القدح  ف ذا هو الفرق ب  اجلملت .

يه مان مااكرم األخاالق   -كما هو معلوم-وهذ  احلقوق 
ومن األمور ال  تبذل ب  انلاس  وأماا احلق الواجب في ا ف او 
ّخراج الزاكة  فاإلنساال ّذا أ،ى زاكة ذلك فليس بكانز للماال  

واجاب علياه  وبذلك ّذا أ،ى الزاكة يف اإلبل فقد أ،ى ماا هاو 
وأمااا هااذ  فااه ماان األمااور الاا  جااا،ت الشاااريع  ببااذ ا  

 (1)واإلحساال في ا  فلو لم تبذل لم نكن اإلنساال مفاخذاً علي ا"

                                                                 

 رشح سنن أيب ،او،   انظر انيكتب  الشامل . (1)
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 أن اتلبكري للجمعة واَّلهاب يف الساعة األوىل :ه ومنها56

 ُل من األجر ََّلَ يتصدق ببدية:

يبو ُهَريَْرَة  فَ الصحيح  من حدنث
َ
الَّ رَُسوَل اهلل أ

َ
: أ

، »قَاَل:    ٌَ ْسهَ  اَْلَنابَهِة ا همَّ َرا َعهِة غ  َمهِن اْغتََسهَ  يَهْوَ  اْل م 
نََّمها يَهرََّب 

َ
هاَعِة اثلَّانَِيهِة، فََكأ ٌَ يِف السَّ نََّما يَرََّب بََديًَة، َوَمْن َرا

َ
فََكأ

اَعِة اثلَّاثِلَ  ٌَ يِف السَّ ْيهَرَن، َبَقَرًَ، َوَمْن َرا
َ
نََّمهها يَهرََّب َكبًْشها أ

َ
ِة، فََكأ

ٌَ يِف  نََّما يَرََّب َدَجاَجًة، َوَمهْن َرا
َ
اَعِة الرَّابَِعِة، فََكأ ٌَ يِف السَّ َوَمْن َرا

نََّمهها يَههرََّب َبْيَضههًة، فَههَِِذا َخههَرَج اإِلَمهها   
َ
ههاَعِة اخلَاِمَسههِة، فََكأ السَّ

وَن ا ْكرَ َحَضهَرِت الَملَئَِكة  يَْسَتِمع   (1)« َّلِّ

"فيه استحباب اتلبكاري ّىل اجلمعا  أو 
اتل جري  كماا ور، يف بعاض األحا،ناث الصاحيح   ومااذهب 
الشافيع ومجاهري أصحابه وابن حبيب انيااليك ومج اور العلماا، 

                                                                 

 (.223(   مسلم )222ابلخاري ) (1)

o  p 
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انل اار  والساااعت عفادهم أول استحباب اتلبكاري ّيل اا أول 
(1)انل ار  والرواح أوهل وآخر  كما تقدم " 

قاوهل: "مان 
اريتسل نوم اجلمع  ريسل اجلفاب  ثام راح فكلنماا قارب بدنا " 
وابلدن  يه: انلاق   سوا، اكال ذكراً أو أنا  لكاه نقاال هل: بدنا   

 للجمعا  واذلهاااب يف السااع  األوىل يف وهذا فيه أال اتلبكاري
وقت مبكر فيه هذا األجر  وأناه مثال اذلي تقارب ّىل اهلل عاز 
وجل بفحر جزور  ومن انيعلوم أال هذا أكع يش، نتقرب به مان 
ب يم  األنعاام؛ ألال ب يم  األنعام أعالها وأكمل ا وأكرثها حلمااً 

(3)وأضخم ا جسماً هو اإلبل" 

                                                                 

ر فيه لَكم العلما، واختالف م يف ( ط: ،ار العاصم   ت: عبد العزيز انيشيقح. وانظ4/222) (1)
 الرواح والساع  يف نوم اجلمع  .

 رشح سنن أيب ،اوو،. (3)
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 اإلشارَ إ  جواز تصوير رحا  اإلب  :ه ومنها57

 ه وهو إشارَ إ  جواز تصوير ما ال روٌ فيه ه
َ  َوَعلَْيهِه َخَرَج انلَّهيِبُّ : »يف قول اعئش   َذاَت َغهَدا

ْسَودَ 
َ
ٌ  ِمْن َشَعر  أ

رَحَّ  (1)« ِمْرٌط م 
هُلُ "قَاوْ 

ايمو  اْرُط فَبوَكْساارو الْمو اا الْمو مَّ
َ
ْسوََ،" أ

َ
ْن َهْعر  أ ٌل مو ْرٌط ُمرَحَّ "وََعلَيْهو مو

ْن َهاْعر   ْن ُصوف  َوتَاَرًة مو ا،و  َوُهَو كوَساٌ، نَُكواُل تَاَرًة مو َو وْساَكالو الرَّ
: هو كسا، نفتزر به  وقال انلضا ُ ايبو ْو َخزٍّ  قَاَل اخْلَ َّ

َ
ْو َكتَّاال  أ

َ
ار: أ

هلإنكوال انيرط ّهلإا ،راعً  وهلإ نلبسه ّهلإا النسا،  وهلإ نكاوال ّهلإا 
ٌل" َفُ اَو بوَفاتْحو  ا قَْوهُلُ:" ُمرَحَّ مَّ

َ
. َوأ نُث نَُرُ، َعلَيْهو أخضار  َوَهَذا احْلَدو

ي َرَواُ  اجْلُْمُ اوُر  و اَواُب اذلَّ ا،و َوَفتْحو احْلَا،و الُْمْ َملَ و َهَذا ُهاَو الصَّ الرَّ
ْي وََضبََ  

َ
يمو  أ َِْعَضاُ ْم َرَواُ  بوااجْلو الَّ 

َ
فُواَل  وََحاَى الَْقااِضو أ ُه الُْمتْقو

ُل  َوَمْعفَاُ : َعلَيْهو صاورة رحاال  وَّ
َ
َواُب اأْل َعلَيْهو ُصَوُر الرَِّجالو َوالصَّ

يُر احْلَيَاَواالو  َوقَااَل  اإلبل و هلإبلس ب ذ  الصور  َما حَيُْرُم تَْصاوو َو ونَّ
 ُ ايبو ْساوََ،" اخْلَ َّ

َ
ْن َهاْعر  أ ا قَْوهُلُ:" مو مَّ

َ
ي فويهو ُخُ وُط. َوأ و ُل اذلَّ : الُْمرَحَّ

ِْيََض". َ
ْعَر قَْد نَُكواُل أ الَّ الشَّ

َ
ْسوَ،و ألو

َ
َفَقيَّدتُُه بواأْل

                                                                 

 (.9322) روا  مسلم (1)
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 أن اإلب  إذا سمعت احل دا  أرسعت يف املشهي :ه ومنها58

يؤمن لَع ايبسا  السقوط، و إذا  واشتدت فأزعجت الراكب ولم
 مشت رويًدا أمن لَع ايبسا :

نس بن مالك 
َ
  قَااَل: اَكاَل فَ الصحيح  من حدنث أ

َْنََشاُ   رَُسوُل اهللو 
َ
ْساوَُ، ُيَقااُل هَلُ: أ

َ
ْسَفارو و  ورَُياَلٌم أ

َ
َِْعضو أ يفو 

َوْيههدَ : »حَيْااُدو  َفَقاااَل هَلُ رَُسااوُل اهللو  جْنََشههة  ر 
َ
َ  َسههْويًا يَهها أ

 (1)«بِايَْقوَارِيرِ 

: "نا أَنش  رويد  سوقًا باالقوارير" "وقوهل 
القوارير هفا: كفان  عن النسا، اذلنن ىلع اإلبل  أمر  باالرفق يف 

السري  فإذا احلدا، واإلنشا،؛ ألال احلدا، حيث اإلبل َحَتَّ تسارع 
 مشت اإلبل روياًدا أمان ىلع النساا، الساقوُط. وتشابي ه 

النسا، بالقوارير مان اهلإساتعارة ابلدنعا ؛ ألال القاوارير أرسع 
األهيا، تكساًرا  فلفا،ت اهلإستعارة ه فا من احلض ىلع الرفاق 
بالنسا، يف السري ما لم تفد  احلقيقا ؛ ألناه لاو قااال: ارفاق يف 

                                                                 

 ( 9090) ( ومسلم7242ابلخاري) (1)
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ل   لم نف ام مان َذلواَك أال اتلحفاظ بالنساا، مشيك ب ن أو ترسَّ
اكتلحفظ بالقوارير  كما ف م َذلوَك من اهلإستعارة؛ تلضامف ا مان 

انيبالغ  يف الرفق ما لم تتضمفه احلقيق ".
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 جواز َتصي  مان نلقر َنر إب  :ه ومنها59

 إذا َن خايلاً من املوايع الَشعية:

،او، يف )سانفه( مان حادنث ثَابواتو بْانو  روى اإلماام أباو
ا و  حَّ اْل َيفَْحَر قَاَل: نََذَر رَُجٌل ىلَعَ َعْ دو رَُسولو اهلل  الضَّ

َ
أ

 َّ ََت انلَّبو
َ
حْنََر ّوبواًل بوبَُوانََ    ّوبواًل بوبَُوانََ   فَال

َ
اْل أ

َ
َفَقاَل: ّوينِّ نََذرُْت أ

 ُ َن فِيهَ : »َفَقاَل انلَّبو ََ َاِهلِيَِّة ي ْعَبد  َهْ  
ْ
ْوثَهاِن اْل

َ
« ؟ا َوَاٌن ِمْن أ

ْعَياِدِهمْ »قَالُوا: هلَإ  قَاَل: 
َ
َن فِيَها ِعيٌد ِمْن أ ََ قَاالُوا: هلَإ  قَااَل « ؟َهْ  

هاَ  نِلَهْقر  يِف َمْعِصهَيِة : »رَُسوُل اهلل 
ْوِف بَِنهْقرَِ ، فَههِِيَّه  اَل َوفَ

َ
أ

 (1)« ن  آَد َ اهلل، َواَل فِيَما اَل َيْملِ   ابْ 
"يف احلدنث أالَّ َتصي  انلَّاذر 
ببقع   جائٌز  ّذا خال من انيوان  الشارعي   ال  مف ا أاْل نكاوال 
اار  وحناو  مان  يف ابلقع  صفٌم  أو قٌع  أو نُقام في ا أعيااٌ، للكفَّ

                                                                 

( و هيخفا 0020ا يف )صحيح أيب ،او،( ) ( احلدنث صححه العالم  األبلاين ا 0020) (1)
هذا حدنث  ( وقال:227سفد مما ليس يف الصحيح ( )ا يف )الصحيح اني العالم  الوا،ي ا 

يخ .  صحيٌح ىلع رشط الشَّ
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لاك  وسائل الشار  باهلل تعاىل وأسبابه  فإاْل اكال في ا يشٌ، من ذ
(1)فال جيوز الوفا، بما نذر يف تلك ابلقع ؛ ألنَّه ناذر معصي " 

                                                                 

 ( مكتب  األسدي.6/240توضيح األحاكم من بلوغ انيرام ) (1)
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 جواز الوضو  من املا  اَّلَ رشبت منه اإلب  :ه ومنها61

 ولك حيوان طاهر:

روى اإلمام مسلم يف )صحيحه( مان حادنث أيب اليساار 
نَاا َماَ  رَُساولو اهللو  ال ويل وفيه أنه قال:  ْ َحاَتَّ ّوَذا   رسو

يَا و الَْعَربو  قَاَل رَُساوُل اهللو  ْن مو يٌَ  وََ،نَْونَا َماً، مو : اَكنَْت ُعَشيْشو
َهْوَض فَيَشهْهَرب  َويَْسهِقيَنا»

ْ
ر  احل َنا َفَيْمهد  م  ٌ  َيَتَقهدَّ قَااَل « ؟َمْن رَج 

ُساوُل اهللو َجابوٌر: َفُقْمُت َفُقلُْت: َهَذا رَُجٌل نَا رَُساوَل اهللو  َفَقااَل رَ 
   َمَع َجابِر  : »

َُّ رَج 
َ
ِْاُن َصاْخر   فَاْنَ لَْقفَاا ّوىَل « ؟أ َفَقاَم َجبَّاُر 

ْو َسْجلَْ و  ُثمَّ َمَدْرنَاُ   ُثمَّ نََزْعفَاا 
َ
ْعفَا يفو احْلَوْوو َسْجاًل أ ابْلورْئو  َفزَنَ

ْفَ ْقفَاُ  
َ
َل َطالو   َعلَيْ  (1)فويهو َحَتَّ أ وَّ

َ
َفَقاَل:  فَا رَُسوُل اهللو   فَاَكاَل أ

َذيَانِ »
ْ
تَأ
َ
َبْت  َهافََق « ؟أ َع نَاَقتَُه فََشارو رْشَ

َ
قُلْفَا: َنَعْم  نَا رَُسوَل اهللو فَل

نَاَخَ ا  ُثمَّ َجاَ، رَُسوُل اهللو 
َ
 لََ ا فََشَجْت َفبَالَْت  ُثمَّ َعَدَل بوَ ا فَل

فُْه  ُثمَّ ُقْمُت   مو
َ
ل إو رَُساولو اهللو  ّوىَل احْلَوْوو َفتَوَضَّ ْن ُمتَوَضَّ ُت مو

ْ
ل َفتَوَضَّ

 "....(3) 
                                                                 

 معفا  مألنا . (1)

(3) (0323.) 
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"قَْوهُلُ "ُثامَّ 
فْاُه" فوياهو ،يلال جلاواز َجاَ، رَُسولو اهلل   مو

َ
ال ّوىَل احْلَوْوو َفتَوَضَّ

ا بواُل َوحَنُْوَهاا مو فُْه اإْلو َبْت مو َن احْلَيَاَواالو الوضو، من انياا، اذلي رَشو
نَُّه هلَإ َكَراَهاَ  فويهو َو واْل اَكاَل الَْماُ، ُ،واَل قُلَّتَاْ و  َوَهَكاَذا 

َ
رو  َوأ اهو ال َّ

َمْذَهبُفَا".
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 ما يكون فدية ْلعض ُمظورات اإلحرا  :ه ومنها61

 يف احلج:

فاااإال حمظااورات اإلحاارام تسااع : أخااذ الشااعر  وتقلاايم 
يفار  وال يب  وتغ ي  الرجل رأسه  ولابس انيخايط  وقتال األ

 صيد الع  وعقد انلاكح  واجلماع  وانيبارشة.
فااذلي نكوال فيه فدن  من بدن  مان هاذ  انيحظاورات: 
اجلماع يف احلج قبال اتلحلال األول  تفحار وتقسام ىلع فقارا، 

 احلرم.
 فائااااادة:

حظورات باعتبار "أقسام اني
تفقسم حمظاورات اإلحارام باعتباار الفدنا  ّىل أربعا  الفدن :
أقسام:

 أوهلًإ: ما هلإ فدن  فيه  وهو عقُد انلاكح.
ثانياً: ما فدنته بدن   وهاو اجلمااع يف احلاج قبال اتلحلال 

 األول.
 ثاثلاً: ما فدنته جزاؤ  أو ما نقوم مقاَمه  وهو قتل الصيد.

o  p 
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أو صادقٌ  أو نُساٌك َحَساب ابليااال  رابعاً: ما فدنته صايامٌ 
حْلََق به العلما، بقياَ  

َ
السابق يف فدن  األذى  وهو حلُق الرأس. وأ

 (1)انيحظورات سوى اثلالث  السابق " 

                                                                 

 ا. مفاسك احلج والعمرة وانيرشوع يف الزيارة( هلإبن عثيم  ا ) (1)
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 مشهروعية هقا ادلَع  عند رشا  اْلعري :ه ومنها63

بان فقد روى اإلمام أبو ،او، وابن ماج  من حدنث عمرو 
إذا تهووج قاال: " هعيب  عن أبيه عان جاادِّ   عان انلابَّ 

ههْ : امهلل إ  أسههال    م امههرأًَ أو اْشههََتى خادمههاً، فلَْيق  ك  أحههد 
هها، ورَشِّ مها هخَ  رْيَها، وَخرْيَ ما َجَبلَْتها عليه، وأعوذ  بَِ  مهن رَشِّ

ْروََ َسهناِمِه،  ْق بِهق  ويلقه  جبلَتها عليه، وإذا اْشََتَى بعرياً فليأخ 
 (1) "ِمْثَ  ذل 

 ومان الصافات مان فياه وجعال علياه طب  ما)جبلت ا عليه(:
 علياه جبل وما به نتصك ما رش من به وتعوذ احلسف   األخالق

 .انيفكاااارة األمااااور وماااان السااااية  األخااااالق ماااان

                                                                 

ا يف )صحيح أيب  واحلدنث حسفه العالم  األبلاين ا (  9929( وابن ماج )9273أبو ،او،) (1)
 (.2267،او،( )
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 حكم ايفرع وايعتريَ يف اْلاهلية واإلسل  :ه ومنها62

ِّ  من حدنث أيب هريرة فَ الصحيح   عن انلَّبو
ُل انلِّتَااجو  اَكنُاوا نَْذَمُونَاُه « الَ فََرَع َوالَ َعترَِيََ »قَاَل:  وَّ

َ
َوالَفاَرُع: أ

ْم  َوالَعتورَيُة يفو رََجب   يتو و  (1)لوَ َواغو

لارا، أول و  تاهل  انلاقا   "قاال أبو عمرو: ويه الفرع بفصب ا
اكنوا نذمونه يف اجلاهلي  آل ت م فف وا عف ا. قال أبو عبيد: وأما 
العترية فه: الرجبي  اكال أحدهم ّذا طلب أمًرا نذر ّال يفر باه 
أال نذبح من ريفمه يف رجب كذا وبذا. فنسخ ذلك بعد. واكال ابن 

ال ناروى سريين من ب  سائر العلما، نذبح العترية يف رجب  واك
في ا هيةًا هلإ نصح  وأيفه حدنث ابن عوال  عن أ  رملا   عان 

أناه قاال: "ىلع لك أهال بيات  َمفك بن سليم  عن انلاب 
أضى وعترية" وهلإ حج  فيه؛ لضعفه  ولو صح لاكال حادنث أ  

                                                                 

 (.2267( واللفظ هل  ومسلم)2460ابلخاري) (1)
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ناسًخا هل. والعلما، جممعوال ىلع القاول مادنث أ   هريرة 
هريرة".

بعد ذكر َتريج أحا،نث 
"هذا وقد أفا،ت هذ  (: إروا  ايغلي الفرع من كتابه )

األحا،نث مشاروعي  الفرع  وهو اذلبح أول انلتاج ىلع أال 
نكوال هلل تعاىل  ومشاروعي  اذلبح يف رجب وريري  بدوال تمي  
وَتصي  لرجب ىلع ما سوا  من األه ر  فال تعارو بيف ا 

 فرع وهلإ عترية "  ألنه ّنما أب ل وب  احلادنث انيتقدم " هلإ
  باه الفرع اذلي اكال أهل اجلاهلي  ألصفام م  والعترية  

 (1)ويه اذلبيح  ال  خيصوال ب ا رجباً  واهلل أعلم" 

                                                                 

(1) (4/420.) 
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نَّ اْلنَو إَذا خَرَج ِمن بَطن انلاية ميِّتاً بعَد َذَتَِها  :ه ومنها64

َ
أ

ِه:فهَو حَلٌ   َقًّكًّ بَِقََ أمِّ  م 

فقد أخرج اإلماام أمحد وأبو ،او، والرتماذي وابان ماجاه 
يد  اخْلُْدرويِّ  يبو َسعو

َ
نْلَا رَُساوَل اهللو من حدنث أ

َ
 قَااَل: َسال

َِْ نو انلَّ اعَ  اةو؟ َفقَ انو اجْلَفو و  نَُكواُل يفو  وو الشَّ
َ
وو ابْلََقَرةو  أ

َ
ااَل: اقَ و  أ

هِ ُك  وه  إِْن ِشئْ " مِّ
 
َ  أ ََ تَه  َذ ََ  (1)"  ت ْم، فَِِنَّ َذ

ا   اَرُقْ  و يبو َ،اوُ، َوا َّ
َ
يِّ َوأ ذو مو ْ فَْد الرتِّ نُث هَلُ ُطُرٌق عو "احْلَادو

َسانوي
َ
نَّاُه هلَإ حُيْتَُج بول

َ
: أ نَُّه قَاَل َعبُْد احْلَقِّ

َ
: ّهلإَّ أ ُ دو و لُكَِّ ا  َوقَاَل اجْلَُويْ و

ُق اْحتوَمااٌل ّىَل َمتْفواهو َوهلَإ َضاْعٌك ّىَل َسافَدو و   يٌح هلَإ َيتََ رَّ ّنَُّه َصحو
نَُّه بوَمْجُموعو ُطُرقواهو ُيْعَماُل بوااهو  َوقَاْد 

َ
َواُب أ ُ  َوالصَّ ََِعُه الَْغَزاأو َوتَا

يقو  ُِْن َ،قو بَّااَل َوا ُِْن حو َحُه ا يبو َصحَّ
َ
. َو و ابْلَابو َعاْن َجاابور  َوأ يدو الْعو

يبو ُهَريَْرةَ 
َ
َمااَمَ  َوأ

ُ
يبو أ

َ
رَْ،ا،و َوأ ُي. َوفوياهو َعاْن  ا َّ اذو مو ْ قَاهَلُ الرتِّ

                                                                 

(  واحلدنث صححه 0222(  وابن ماجه )2467(  والرتمذي )9296(  وأبو ،او، )22973أمحد) (1)
ا ا انظر )ّروا، الغليل( برقم  (.9202ا انظر )ّروا، الغليل( برقم ) العالم  األبلاين ا 

(9202.) 

o  p 



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

الَّ 
َ
اٌل ىلَعَ أ نُث َ،يلو ؛ َواحْلَادو ا نَُفيُِّد الَْعَمُل بوهو مَّ َحابَ و مو ْن الصَّ مَجَاَع   مو

نْ  َِْعَد َذاَكتوَ ا َفُ َو َحااَلٌل ُماَذ ًّ  اجْلَفوَ  َّذا َخَرَج مو هو َميِّتًا  مِّ
ُ
َِْ نو أ

 : رو ُِْن الُْمفْذو ُ ومََجَاَعٌ  َحَتَّ قَاَل ا افويعو هو  َو وىَل َهَذا َذَهَب الشَّ مِّ
ُ
بوَذاَكةو أ

الَّ اجْلَفوَ  هلَإ نُافْ 
َ
ْن الُْعلََما،و أ َحابَ و َوهلَإ مو ْن الصَّ َحد  مو

َ
لَكُ لَْم نَروْ، َعْن أ

يبو َحفويَفَ  وََذلوَك" 
َ
اَكةو فويهو ّهلإَّ َماا نُْرَوى َعْن أ  بواْستوةْفَافو اذلَّ

(1)ّهلإَّ

"وخالص  القول: أال انلب 
ب  أنه ّذا ذمت ابل يم  ويه حامال  فإال ذاكت ا ذاكة  

خرج حياً فإنه جلفيف ا هلإ حنتاج أال نذكيه ّذا خرج ميتاً  أماا ّال 
هلإبد أال ناذ   ألنه انفصل عن أمه وصار مستقاًل فال تكوال 
ذاكة أمه ذاكة هل. وياهر احلدنث أنه هلإ فرق ب  أال نكوال هذا 
اجلف  قد أهعر  أي: نبت هعر  أم لم يشعر وهو كذلك  حَت لو 
لم نبق ىلع وضعه ّهلإ سااعت ثم ذمت األم وخرج اجلف  ميتاً 

 لعموم احلدنث  واتلفصيل ب  ما أهعر وب  فإنه نكوال حالهلإً 
(3)ما لم يشعر هلإ ،يلل عليه" 

                                                                 

 ا. ( حتقيق احلالق ا 6/092) (1)

 (  انيكتب  اإلسالمي .7/72فتح ذي اجلالل واإلكرام طرشح بلوغ انيرام) (3)
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 ايقيا  برَعيتها واإلحسان إيلها، :ه ومنها65

 وعد  إحلاق الضهرر بها، وعد  إيقائها:

ن حادنث َساْ لو ابْانو احْلَفَْظلويَّا و اام أبو ،او، ماأخرج اإلم
ري  قَْد حَلوَق َيْ ُرُ  بوبَْ فواهو  َفَقااَل: رَُسوُل اهلل  قَاَل: َمرَّ   بوبَعو

ْعَجَمهِة، فَاْرَكب وَهها َصهاحِلًَة، َوو  وَهها » وا اهلَل يِف َهِقهِ اْْلََهائِِم الْم  اتَّق 
 (1)« َصاحِلَةً 

: اتقاوا اهلل يف هاذ  ابل اائم "و  حدنث سا ل
" انيعجما  ": الا  هلإ انيعجم   فارببوها صاحل   ولكوها صااحل .

تقدر ىلع انل ق  فإن ا هلإ ت يق أال تفصح عن حا ا  وتتضاارع 
ّىل صاحب ا من جوع ا وع ش ا  وفيه ،يلل ىلع وجاوب علاك 
ا واب  فإال احلاكم جيع انيالك عليه. وقوهل: " فارببوها صاحل  
ولكوها صااحل  " ترريياب ّىل تع ادها  أي: تع ادوها باالعلك  
تلكوال م يلًة هلإئقً  نيا تريدوال مف اا  فااإال أر،تام أال ترببوهاا  

                                                                 

(  90ا يف )السلسل  الصحيح ( برقم) (  واحلدنث صححه العالم  األبلاين ا 9242) (1)
فه هيخفا الوا،ي ا   (. 472انيسفد مما ليس يف الصحيح ( برقم ) ا يف )الصحيح وحسا
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فارببوهااا صاااحل  للربااوب  قوياا  ىلع انيشااا   و ال أر،تاام أال 
تفحروها وتلكلوهاا  فَكوهاا ويه ساميف  صااحل  لألكال  واهلل 

(1)أعلم" 

                                                                 

 (  ط: ّ،ارة اثلقاف  اإلسالمي . بإرشاف نور ا نن طالب.9/499) (1)
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 جواز اإليفاق عليها من كسب احلجامة :ه ومنها66

روى اإلمام أمحد وابن ماج  من حدنث حميص  بن مسعو،  
َل 

َ
اامو  َففََ ااُ  َعفْاُه  فَاَذَكَر هَلُ  أنه َسل َعْن َكْسابو احْلَجَّ

 (1)« اْعلِْفه  يَوَاِضَحَ  »احْلَاَجَ   َفَقاَل: 
يسىق علي ا انيا، ( مج  ناضح   ويه انلاق  ال  يواضح )

 أي اجعله علفاً  ا.
"َوقَاْد 
نَُّه َحاَلٌل 

َ
امو  فََذَهَب اجْلُْمُ وُر ّىَل أ ْجَرةو احْلَجَّ

ُ
اْختَلََك الُْعلََماُ، يفو أ

نثو  َولَيَْس َوقَالُوا ُهَو َكْسٌب فويهو َ،نَاَ،ٌة  (3)َواْحتَُجوا بوَ َذا احْلَادو
نَُّه 

َ
فُْ ْم َمْن ا،َّىَع النَّْسَخ َوأ يهو  َومو م   ومََحَلُوا انلَّْهَ ىلَعَ اتلَّزْنو بوُمَحرَّ

مْحَاُد 
َ
يَخ  وََذَهَب أ يٌح َّذا َعَرَف اتلَّارو ِويَح َوُهَو َصحو

ُ
اَكاَل َحَراًما ُثمَّ أ

َاُف بواحْلو  ْحرتو نَُّه نُْكَرُ  لولُْحرِّ اهلإو
َ
َجاَما و  َوحَيُْرُم َعلَيْهو َوآَخُرواَل ّىَل أ

                                                                 

ا يف )السلسل   (. واحلدنث صححه العالم  األبلاين ا 9277(  وابن ماج )90722أمحد) (1)
 (.2433الصحيح ( برقم )

و  اْحتََجَم رَُسوُل اهلل » (3) ْعَ ى اذلَّ
َ
هو َوأ ْجَرًة َولَْو اَكاَل َحَراًما لَْم ُيْع و

ُ
روا  ابلخاري « ي َحَجَمُه أ

 من حدنث ابن عباس 
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يقو  قو ْنَفاُق ىلَعَ الرَّ ْجَرتوَ ا  َوجَيُوُز هَلُ اإْلو
ُ
ْن أ هو مو ْنَفاُق ىلَعَ َنْفسو اإْلو

ْصَحاُب الُسنَنو 
َ
مْحَُد َوأ

َ
ْخرََجُه َمالوٌك َوأ

َ
تُُ ْم َما أ َوابِّ  وَُحجَّ َوا َّ

نثو حُمَيَِّصَ   ْن َحدو  بوروَجال  ثوَقات  مو
َ
َل رَُسوَل اهلل »نَُّه أ

َ
 َسل

امو َففََ اُ  فََذَكَر هَلُ احْلَاَجَ  َفَقاَل اْعلوْفُه  َعْن َكْسبو احْلَجَّ
َحَك  ولَْعبْدو ُمْ لًَقا. َوفوياهو َجَواُز اتلََّداووي بوإوْخَراجو « نََواضو بَاُحوُ  ل

َ
َوأ

مو َوَغرْيو و َوُهَو ّمْجَاٌع"  (1)ا َّ

                                                                 

 ا. (. حتقيق احلالق ا 2/936سبل السالم) (1)
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جواز ركوب املرأَ اْلعري وحدها :ه ومنها67

 ( جواز ّر،اف انيرأة خلك الرجل:42وقاد مر معفا رقم)
نَّ انلَّهيِبَّ  ن حادنث اعئشا  اَ الصحيح  ماف

َ
 أ

َن إَِذا َخهه ْرَعههة  يَِعائَِشههَة هََ ْيههَرَع َبههْوَ نَِسههائِِه، َفَطههاَرِت ايق 
َ
َرَج أ

َن بِاللَّْيههِ  َسهه  وََحْفَصههَة، َواَكَن انلَّههيِبُّ  ََ اَر َمههَع ََعئَِشههَة هإَِذا 
ْرَكهب  

َ
الَ تَهْرَكبَِو اللَّْيلَهَة بَِعهريَِ وَأ

َ
: أ ، َفَقايَهْت َحْفَصهة  ث  َيَتَحدَّ

؟ َفَقايَْت: بََِّل، فََركَِبْت، فََجههاَ  انلَّهيِبُّ  ر  ْنظ 
َ
ِريَن وَأ  بَِعريَِ ، َتْنظ 

، فََسلََّم َعلَْيَها، ا مَّ َساَر َحَّتَّ يََول هوا،  إَِ  َ َِ  ََعئَِشَة َوَعلَْيهِ  َحْفَصة 
 : و   ا يََول وا َجَعلَْت رِْجلَْيَها َبْوَ اإِلْذِخِر، َوَتق  ، فَلَمَّ وَاْفَتَقَدتْه  ََعئَِشة 

ْو حَ 
َ
َّ َعْقَرًبا أ ي هوَ  هيَا َربِّ َسلِّْط لََعَ

َ
ْن أ
َ
ْسهَتِطيع  أ

َ
ِي، َوالَ أ غ  يًَّة تَِْلَ

 (1) "َشيًْئا ه  هيَ 
 

                                                                 

 ( 9442(  ومسلم)2922ابلخاري) (1)
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 :ما بّوبه اإلما  اْلخارَ يف )صحيحه( :ه ومنها68

َو وَايٌِف لََعَ بَِعريِهِ:  بَاب  َمْن رَشَِب َوه 

ِْاُن - 2722 يزو  َثفَا َعبُْد الَعزو يَل  َحدَّ ُِْن ّوْسَماعو َثفَا َمالوُك  َحدَّ
بُو انلَّ 

َ
نَا أ ْخَعَ

َ
يبو َسلََمَ   أ

َ
ْضارو  َعْن ُعَمرْي   َمْوىَل ابْنو َعبَّاس   َعاْن أ

مِّ الَفْضلو بوفْتو احلَاروثو 
ُ
ْرَسلَْت إَِ  انلَّيِبِّ : »أ

َ
نََّها أ

َ
َ ٌِ بَِقَد

َخَق بَِيهِدهِ فََشههِرَبه  
َ
َو وَايٌِف َعِشيََّة َعَرفََة، فَأ ، َوه  َزاَ، َمالواٌك  « يََا 

 : يبو انلَّْضارو
َ
ِ لََعَ »َعْن أ  .(2290وأخرجه مسلم )«. بَِعريِه

 
الَّ "قَا

َ
َ  يفو َهَذا ىلَعَ الُشاْربو قَائوًماا  ألو : هلَإ ُحجَّ ِّ اَل ابن الَْعَريبو

الَّ 
َ
ي َيْظَ اُر أو أ و ٌد َغرْيُ قَائوم  َكَذا قَااَل  َواذلَّ ريو قَاعو اكوَب ىلَعَ ابْلَعو الرَّ

ْو هلَإ؟ ابْلُ 
َ
َراَ، ُحْكَم َهذو و احْلَالَ و  َوَهاْل تَْدُخُل حَتَْت انلَّْهو أ

َ
َخارويَّ أ

ْن فوْعلوهو  نَث مو اَل نَااْدُخُل يفو انَُدُل ىلَعَ اجْلََوازو  فَا َو ونَراُ،ُ  احْلَدو
َح بوَما قَ  نَُّه لَمَّ

َ
ِّ َعفَْ ا  َوَبأ الَّ االُصوَرةو الَْمفْهو

َ
َماُ  أ ْكرو ُمَراَ، ابان  اَل عو

َوانَ و الَّ و َجاَ،ْت عَ  و يفو الرِّ ي َقبْلَاُه اَعبَّاس  بوَقْوهلو و ِّ يفو اذلَّ اْعبو نو الشَّ
اْن  اكوُب يُْشبوُه الَْقائوَم مو َراَ، َوُهَو َراكوٌب َوالرَّ

َ
َما أ نَُّه رَشوَب قَاائوًما  ّونَّ

َ
أ
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ا ىلَعَ اْن َحيُْث َكْونو اَد مو اَحيُْث َكْونوهو َسائوًرا  َويُْشبوُه الَْقاعو  رًّ هو ُمْستَقو
 " ابَّ و (1)ا َّ

                                                                 

 ( ط: انيكتب  السلفي .23/22) (1)
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 أن راكبها إ  احلج، بك  خطوَ َتطوها اإلب  :ه ومنها69

 :يكتب اهلل ُل بها حسنة، وَط عنه خطيئة، ويرفع ُل درجة

اا يف )هاعب اإلنمااال( مان  أخرج اإلمام ابلاي يق ا 
َّ   حدنث ابْنو ُعَمرَ  ْعُت انلَّبو َمها يَْرَفهع  َيُقوُل: "  قَاَل: َسمو

ْو 
َ
َاجِّ رِْجًل َواَل يََضع  يَهًدا إاِلَّ َكَتهَب اهلل  َُل  بَِهها َحَسهَنًة، أ

ْ
إِبِه   احل

ْو َرَفَعه  بَِها َدرََجةً 
َ
 (1)"  َمََح َعْنه  َسيَِّئًة، أ

 
 

                                                                 

فه العالم  األ0292( )7/90) (1) ا يف )صحيح  بلاين ا (  ط: مكتب  الرهد. واحلدنث حسا
 (.2227اجلام ( )
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 ؛ نزول عيسـى ابن مريم يف آخر الزمان عند

 عنها بكثرة غريها
ً
 :يرتك العمل على اإلبل؛ استغناء

يبو ُهَريْاَرَة 
َ
روى اإلمام مسلم يف)صاحيحه( مان حادنث أ

نَُّه قَاَل: قَااَل رَُساوُل اهللو  
َ
وَاهللِ، يَلَهْزِيَنَّ اْبهن  َمهْريََم : »أ

لِيَب، َويَلَقْ  ِْزِيهَر، َويَلََضهَعنَّ َحَكًما ََعِداًل، فَلََيْكِسهَرنَّ الصَّ
ْ
ت لَنَّ اخل

هْحَنا    َكنَّ ايِْقَلص  فََل ي ْسََع َعلَْيَها، َوتَلَهْقَهَاَّ الشَّ ْويََة، َوتَل َْتَ ِ
ْ
اْل

َحدٌ 
َ
َونَّ إَِ  الَْمهاِ  فََل َيْقَبل ه  أ ، َويَلَْدع  د   (1)« وَاتلََّباغ ض  وَاتلََّحاس 

ا قَْوهُلُ  مَّ
َ
"َوأ

اَلُص بوَكْساارو  اَلُص فاََل يُْسىَع َعلَيَْ اا" فَاالْقو َبنَّ الْقو : "َويَلرُْتَ
اَن النَِّساا،و  بوالو اَكلَْفتَاةو مو َن اإْلو َ مو َ ا  َويهو الَْقافو مَجُْ  قَلُوص  بوَفتْحو

اْل نُْزَهااَد فو 
َ
ااَن الرَِّجااالو  َوَمْعفَاااُ : أ يَ ااا َوهلَإ نُررَْيااُب يفو َواحْلَااَدثو مو

لْامو  ْمَوالو َوقولَّا و اآْلَمااالو وََعااَدمو احْلَاَجا و َوالْعو
َ
ةو اأْل اقْتوفَائوَ ا  لوَكرْثَ

َما ُذكوَرتو الْقو  يَاَم و  َو ونَّ ْهاابوُقْربو الْقو
َ
بواالو ااَلُص لوَكْونوَ اا أ َرَف اإْلو

مْ 
َ
ْنَفُس اأْل

َ
َ أ فَْد الْعَ االَّ و يهو ْولو ابو  َوُهَو َهابويٌه بوَمْعاَ  قَارَ اَوالو عو

                                                                 

(1) (222.) 
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اهلل َعزَّ وََجلَّ :"واذا العشار ع لت "َوَمْعَ  " هلَإ يُْسىَع َعلَيَْ ا " هلَإ 
ْهلَُ ا فويَ اا َوهلَإ َيْعتَفُاواَل بوَ اا  َهاَذا ُهاَو 

َ
ْي : نَتََساَهُل أ

َ
ُيْعتََ  بوَ ا أ

ُب الْمَ  يَااٌو وََصااحو ُر  َوقَاَل الَْقااِضو عو اهو َُ َماا اهلل الظَّ َ االو و رمَحو
ََُ اا ّوْذ هلَإ نُوَجاُد َماْن  َُْ لَاُب َزاَك ْي: هلَإ 

َ
:َمْعَ  هلَإ يُْساىَع َعلَيَْ اا أ

اْن َهاَذا  َُْفَ اُم مو اْن وُُجاو   َكثوارَية   ٌل مو يٌل بَاااطو وو
ْ
َيْقبَلَُ ا  َوَهَذا تَل

ْمفَاُ  َواهلل  َواُب َما قَدَّ نثو َوَغرْيو و   بَلو الصَّ ْعلَُم " .احْلَدو
َ
أ
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 ـ يبارك اهلل تعاىل يف ألبان اإلبل،  ويف زمنه ـ

 :وترتع مع األسود ال تضرها

فقد جا، يف حدنث ا جال ال ويل اذلي روا  اإلمام مسلم 
أال انلب  وفيه يف )صحيحه( من حدنث انلواس بن سمعاال 

ك    ا:".... قال
ْ
ايَهِة، َويَْسهَتِظلُّوَن َفَيْوَمئِق  تَأ مَّ يِْعَصهابَة  ِمهَن الرُّ

بِهِ  تَلَْكهِِف  ْقَحهَة ِمهَن اإْلِ
نَّ اللِّ

َ
بِِقْحِفَها، َوي َباَر   يِف الرِّْسِ ، َحهَّتَّ أ

 (1)..."ايِْفَئاَ  ِمَن انلَّاِ  
"قَاْوهُلُ 

ةَااَم :"َوُيبَاروُ  يفو الرِّْسلو حَ  َو الْفو بولو تَلَْكا َن اإْلو َتَّ ّوالَّ اللِّْقَحَ  مو
  ُ َِ ا و ُهاَو اللَّا ا،و َو وْسااَكالو السِّ " الرِّْسُل بوَكساْارو الارَّ َن انلَّاسو مو
َ اا لَُغتَااالو َمْشاُ وَرتَاالو َوالَْكْسااُر  مو َوَفتْحو واللقح  بوَكّْسو الاالَّ

يبَُ  الَْعْ دو  َ الَْقرو ْهَ ُر  َويهو
َ
مو أ هلَإَ،ةو  ومََجُْعَ ا لوَقٌح بوَكْساارو الاالَّ بوالْوو

و ومََجُْعَ ا لوَقااٌح  َو  َِ َك   َوبوَرٌ   َواللَُّقوُح َذاُت اللَّ ْ َوَفتْحو الَْقافو َكعو
َ اجْلََماَعاُ   ةَاُم" بوَكسْارو الَْفاا،و َوَبْعاَدَها َهْماَزٌة َمْماُدوَ،ٌة َويهو "الْفو

                                                                 

(1) (9206.) 
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يابو  الَْكثورَيُة  َهاَذا ُهوَ  الَْمْشُ وُر َوالَْمْعُروُف يفو اللَُغ و َوُبتُابو الَْغرو
َوانَُ  احلدنث أنه بكّس الفا، وبا مز". َورو

َّ وروى اإلمام أمحد مان حادنث أيب هريارة  الَّ انلَّابو
َ
أ

ْم وَاِحهٌد، قَاَل: "   ْم َشهَّتَّ َوِديهن ه  َهات ه  مَّ
 
، أ ت 

ٌَ يَِعلَّ يْبَِيا   إِْخَو
َ
اأْل

هْن بَيْهِي َوَبيَْنهه  َوإ ِّ  يَّه  لَْم يَك 
َ
ْوىَل انلَّاِ  بِِعيسَهى ابِْن َمْريََم، أِل

َ
 أ

 ْمهَرَِ 
ْ
هٌ  َمْرب هوٌع إَِ  احل وه  فَهاْعرِف وه : رَج  ْيت م 

َ
ه  يَازٌِ ، فََِِذا َرأ

، َوإِيَّ ييَِبٌّ
َسه  َيْقط  

ْ
نَّ َرأ

َ
َمّصَهرَاِن َكأ ، َوإِْن لَْم ي ِصهْبه  وَاْْلََياِض، َعلَْيِه ثَْوَباِن م  ر 

و  ْويَهَة، َويَهْدع  ِ
ْ
ِْزِيهَر، َويََضهع  اْل

ْ
لِيَب، َويَْقت ه   اخل قُّ الصَّ بَلٌَ ، َفَيد 

 اإْلِْسَلَ ، 
ََّها إاِلَّ انلَّاَ  إَِ  اإْلِْسَلِ ، َفي ْهلِ   اهلل  يِف َزَمايِِه الِْملََ  ُك 

ْرِض َوي ْهلِ   اهلل  يِف َزَمايِِه الَْمِسيَح ادلَّ 
َ
َمَنة  لََعَ اأْل

َ
اَ ، ا مَّ َتَقع  اأْل جَّ

ئَهاب  َمهَع  بِهِ ، َو انلَِّمهار  َمهَع اْْلََقهِر، وَاَّلِّ ود  َمَع اإْلِ س 
 
َحَّتَّ تَْرَتَع اأْل

ْرَبِعهَو 
َ
ه   أ ْم، َفَيْمك  هرُّه  َيَّاِت، اَل تَض 

ْ
ْبَيان  بِاحل ايَْغَنِم، َويَلَْعَب الصِّ

ونَ َسَنًة، ا مَّ ي َتَوّفَّ  ْسلِم   (1)"  ، َوي َصيلِّ َعلَْيِه الْم 
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 حيشر بعض الناس آخر الزمان

 قبيل قيام الساعة ركبانًا على اإلبل

يبو ُهَريَْرَة 
َ
ِّ  فَ الصحيح  من حدنث أ  َعنو انلَّبو

َْشهر  انلَّا   لََعَ ثََلِث َطرَائَِق، َراِغبِوَ »قَاَل:  َراِهبًِو، وَاْاَناِن لََعَ  َ 
 ،  بَِعهري 

ٌَ لََعَ ، َوَعشهَهَر  بَِعهري 
ْرَبَعهٌة لََعَ

َ
، وَأ  بَِعهري 

، َوثََلثَهٌة لََعَ بَِعهري 
ْم َحْي    ْم، َحْي   بَات وا َوتَِقي   َمَعه  م  انلَّار  تَبِيت  َمَعه  هر  بَِقيََّته  َوحَتْش 

ْصه
َ
هْم َحْيه   أ وا، َوت ْمسهيَهال وا، َوت ْصهبِح  َمَعه  هْم َحْيه   هِ َبح  ي َمَعه 

ْمَسْوا
َ
 (1)«أ

"هذا احلشار هو يف ا نياا قبال 
قيام الساع   وهو آخر أرشاط ا  كما ذكار  مسالم بعاد هاذا يف 
آنات الساع   قال فيه: }وآخر ذلك ناار َتارج مان قعار عادال 

و    ترحل انلاس{  و  روانا : }ت ار، انلااس ّىل حمشاارهم{
. اع  حَت َترج نار من أرو احلجاز{حدنث آخر: }هلإ تقوم الس

ويدل ىلع أن ا قبل نوم القيام  قوهل: }فتقيل مع م حياث قاالوا  
وتمسا  مع م حيث أمسوا  وتصابح مع ام حياث أصابحوا{. 

                                                                 

 (.9272( ومسلم )7299ابلخاري) (1)
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قااال: و  بعااض الروانااات يف ريااري مساالم: }فااإذا ساامعتم ب ااا 
ه قبل ّزاعج ا  م. وقد فاخرجوا ّىل الشام{ كلنه أمر طسبق ا ّيل

{: ّال احلشاار األول ّىل  لو احلَشاارو وَّ
َ
قال األزهاري يف قاوهل: }أل

(1)الشام: ّجال، ب  انلضري من بال،هم ّىل الشام " 

")راريب  راهب  واثفاال ىلع بعري وثالث  ىلع بعري وأربع  
ىلع بعري وعشارة ىلع بعري وحتشار بقيت م انلار ... ( هذ  يه 

الث  فعىل ما ذهب ّيله اخل ايب وتبعه انلووي من أال الفرق اثل
هذا عن احلرش يف آخر زماال ا نيا تكوال الفرق  األوىل يه: من 
اريتفم الفرص  وسار ىلع الفسح  من الظ ر والزا، راريباً فيما 
يستقبله راهباً فيما يستدبر . الصفك اثلاين: من توا  حَت قل 

مرتا،ف  ّذا أطاق ابلعري  الظ ر وضاق ب م  فاهرتبوا ورببوا 
ومتعاقب  يف العد، األكرث عن طاق  ابلعري  ويشار  هفهلإ، يف 
فرقت م انيشاة الفاروال القا،روال. الصفك اثلالث: انيعع عفه 
بقوهل "وحترش بقيت م انلار" ف م اذلنن عجزوا عن حتصيل ما 

 نرببونه وعجزوا عن ّنقاذ أنفس م من الفنت فوقعوا في ا.
ما ذهب ّيله الغزاأ ومال ّيله احللييم: من أال  أما ىلع

هذا احلرش يف اآلخرة وعفد اخلروج من القبور  وهو حرش احلفاة 
                                                                 

 ( ط: ،ار الوفا، انيرصي .2/022ّكمال انيعلم رشح صحيح مسلم)  (1)
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العراة الغرل فالفرق  األوىل: "راريب  راهب " نرا، ب ا عوام 
انيفمف  وهم من خلط عماًل صاحلاً وآخر سيةاً  فيرت،،وال ب  

. أما فرق  الربوب: ف م اخلوف والرجا،  وهفهلإ، أصحاب انييمف 
السابقوال وهم أفاضل انيفمف   حيرشوال ربباناً  وسكت عن 
الراكب وحد  ّهارة ّىل من فوق انيشرتب  وهم األنبيا،  أما 
الفرق  اثلاثل : ف م فرق  الكفار اذلنن يسحبوال ىلع وجوه م ّىل 
انلار  ومال احلافظ ابن حجر ّىل ترجيح رأي اخل ايب ونقل 

 (1)ن ال يب" الرتجيح ع
 

                                                                 

 ( ط: ،ار الرشوق463  23/472كتور موىس هاه  )هليح مسلم  لفتح انيفعم رشح صح (1)
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رتك،

ُ
همل اإلبل وت

ُ
 يوم القيامة ت

 من شدة اهلول النازل باخللق فكيف بغريها؟!

 ٤التكوية   چڀ  ٺ  ٺ  چ  قال تعاىل:

ڀ  چ "َوقَْوهُلُ: 

َشارُ  چٺ  ٺ   ٌد: عو َمُ   َوجُمَاهو ْكرو دٌ  قَاَل عو . قَاَل جُمَاهو بولو  اإْلو

اُ :  چٺ  چ  احَّ ِْاُن َكْعاب   َوالضَّ يَبُ 
ُ
َبْت وُسيابت. َوقَاااَل أ تُرو

ُِْن ُخثَيم لَْم حَتْلوْب َولَاْم تَُصاارا  ََتَاىلَّ  بويُ   ْهلَُ ا: َوقَاَل الرَّ
َ
ْهَملََ ا أ

َ
أ

 َ َ ل َبْت هلَإ َرايو اُ : تُرو حَّ َُِ ا. َوقَاَل الضَّ ْرَبا
َ
فَْ ا أ َ ا. َوالَْمْعَ  يفو َهاَذا مو

بواالو  اَن اإْلو َشااَر مو الَّ الْعو
َ
يَارَُهاا -لُكِّهو ُمتََقاروٌب. َوالَْمْقُصوُ، أ : خو َ َويهو

و  اْ رو الَْعاارشو فَْ ا الَّ و قَاْد وََصالت يفو مَحْلوَ اا ّوىَل الشَّ ُل مو -َواحْلََوامو
ُدَها ُعشَارا،  َوهلَإ نََزاُل َذلوَك اْسُمَ ا َحَتَّ  قَادو اْهاتََغَل - تََضا َ َواحو

ررَْياَب 
َ
َِْعَد َماا اَكنُاوا أ نْتوَفاعو بوَ ا   انلَّاُس َعفَْ ا َوَعْن َكَفاتَلوَ ا َواهلإو

ْمُر 
َ
يمو الُمفظ  الَْ ائولو  َوُهَو أ ْمرو الَْعظو

َ
َن اأْل يَ ا  بوَما َ،َهم م مو ،  فو يَشْ

ْسبَابوَ ا  َوُوقُوعو ُمقَ 
َ
َقاُ، أ يَاَما و َوانْعو ياَل: بَاْل نَُكاواُل الْقو َماتوَ ا. َوقو دِّ

َُِ ا َكاَذلوَك َوهلَإ َسابويَل لَُ اْم ّويَلَْ اا.  ْصَحا
َ
يَاَم و  نََراَها أ َذلوَك نَْوَم الْقو

َما،و  َِْ َ السَّ ريو  ل َعنو الَْمسو َحاُب نُع َّ َ ا السَّ : ّونَّ َشارو يَل يفو الْعو َوقَْد قو
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ََرابو اُ ْنيَا. َوقَا رْوو  خلو
َ
ر. َواأْل رُْو الَّا و تُعشااَّ

َ
َ اا اأْل ياَل: ّونَّ ْد قو

ْهلوَ ا. َحاَى 
َ
َهابو أ َ ل ذلو ََُع َّ نَاُر الَّ و اَكنَْت تَْسُكُن  َ ا ا ِّ يَل: ّونَّ َوقو

ُ يفو كوتَابواهو  بُاو َعبْادو اهلل الُْقاْرُطبو
َ
قْاَواَل لُكََّ اا اإْلوَماااُم أ

َ
َهاذو و اأْل

 
َ
َح أ َ ا اإلبل  وعزا  ّىل أكرث انلاس. قُلُْت: بَاْل هلَإ "اتلَّْذكوَرُة"  َورَجَّ نَّ

ْعلَُم ".
َ
َواُ   َواهلل أ ئومَّ و سو

َ
لَكو َواأْل ُيْعَرُف َعنو السَّ
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 اإلبل تأتي يوم القيامة تطؤ صاحبها بأخفافها

 وتعضه بأفواهها بسبب عدم أداء زكاتها

مان حادنث أيب هريارة روى اإلمام مسلم يف )صاحيحه( 
َ َزاَكَتَهها، : " ...  قال: قال   َوَما ِمْن َصاِحِب إِبِ   اَل ي هَؤدِّ

ََّما َمضَهى  يَْت، ََْسََتُّ َعلَْيِه، ُك  ََ ْوفَِر َما 
َ
، َكأ ر 

إاِلَّ ب ِطَح لََها بَِقاع  يَْريَ
َم اهلل   ْك  ََ واَلَها، َحَّتَّ 

 
ْت َعلَْيِه أ ْخرَاَها ر دَّ

 
َبْوَ ِعَبهاِدهِ، يِف  َعلَْيِه أ

َنَّهِة، 
ْ
ا إَِ  اْل ، ا مَّ يََرى َسبِيلَه  إِمَّ َف َسَنة 

يْ
َ
َن ِمْقَدار ه  ََخِْسَو أ ََ يَْو   

ا إَِ  انلَّارِ  َ ِمْنَهها »" و  روانا  هل : َوإِمَّ َواَل َصاِحب  إِبِه   اَل ي هَؤدِّ
َها يَهْوَ  وِْردِ 

َها َحلَب  َها، َوِمْن َحقِّ َن يَهْو   ايِْقَياَمهِة، َحقَّ ََ َهها، إاِلَّ إَِذا 
يَْت، اَل َيْفِقد  ِمْنَها فَِصيًل وَاِحهًدا،  ََ ْوفََر َمها 

َ
، أ ر 
ب ِطَح لََها بَِقاع  يَْريَ

واَلَهها ر دَّ َعلَْيهِه 
 
ََّما َمرَّ َعلَْيِه أ ْفوَاِهَها، ُك 

َ
ه  بِأ ْخَفافَِها َوَتَعضُّ

َ
َتَطؤ ه  بِأ

ْخرَاَها، يِف 
 
، َحَّتَّ ي ْقضَهى َبهْوَ أ َف َسَنة 

يْ
َ
َن ِمْقَدار ه  ََخِْسَو أ ََ يَْو   

ا إَِ  انلَّارِ  ِة، َوإِمَّ
َنَّ
ْ
ا إَِ  اْل  (1)«  ايِْعَباِد، َفرَيَى َسبِيلَه  إِمَّ

" "ب ح  ا 
لو  ما، الساما، بقاع قرقر" القاع انيستوى الواس  من األرو نع

                                                                 

(1) (226.) 
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فيمسكه  قال ا روي: ومجعه قيع  وقيعاال مثال جاار و جارية و 
جرياال  والقرقر انيستوي أنضاً مان األرو الواسا   وهاو بفاتح 
القاف  قوهل " ب ح " قاال مجاع : معفاا  ألاىق ىلع وج اه  قاال 
القاِض: قد جا، يف روان  للبخاري خيبط وج ه بلخفاف ا  قاال: 

ليس من رشط ابل ح كونه ىلع الوجاه  و نما وهذا نقتضا  أنه 
هو يف اللغ  بمع  البسط وانيد  فقاد نكاوال ىلع وج اه وقاد 

نكوال ىلع ي ر   ومفه سميت ب حا، مك  هلإنبساط ا "
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ه اهلل تعاىل الشرر الذي يتطاير يف النار

ّ
 شب

فر
ُ
 باإلبل الص

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ         چ  چ  ڇ  ڇ     چ قال تعاىل:

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ     

 ٧٧ - ٧٣المةسالت   چگ            گ  ڳ         ڳ  ڳ   

"نقول تعاىل َماطباً للكفاار انيكاذب  بانيعااا، واجلازا، واجلفا  
چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  چ ل  م نوم القياما : وانلار  أن م نقا

نع : لََ اَب انلاار ّذا ارتفا   چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ
َد معه ،خاال  فمن هدته وقوتاه أال هل ثاالث هاعب   ژ  چ وَصعو

أي: يل ا خاال انيقابل لل ب هلإ يليال  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک
هو يف نفسه  وهلإ نغ  من الل ب  نع : وهلإ نقي م حار الل اب. 

أي: نت انر الشارر من  ب اا  چک  گ  گ     گچوقوهل: 
اكلقصار. قال ابن مسعو،: اكحلصوال. وقال ابن عبااس وقتاا،ة  
وجماهد  ومالك عن زيد بن أسلم  وريريهم: نع  أصول الشجر. 
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أي: اكإلبل السو،. قاهل جماهاد  واحلسان   چڳ         ڳ  ڳ   چ 
ن ابن عباس  وجماهد  وقتا،ة  والضحا . واختار  ابن جرير. وع

-نع : حبال السافن. وعفاه  چڳ  ڳ   چ وسعيد بن جبري: 
ق   حناس " . چڳ  ڳ   چ: -أع  ابن عباس

ک  گ  چ "

ويه السو، ال  تضارب  چگ     گ            گ  ڳ         ڳ  ڳ   
ار مظلم    ب ا ومجرها ّىل لوال فيه صفرة  وهذا ندل ىلع أال انل

ورشرها  وأن ا سو،ا،  كري   انيرأى هدندة احلرارة  نسلل اهلل 
العافي  مف ا من األعمال انيقرب  مف ا" .
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 من شراب أهل النار

 أنهم يشـربون من احلميم، كشـرب اإلبل اهليماء
وى  قاال : مرو يف اإلبل  ترشب ما ترشاب وهلإ تارواهليا 

 الشاعر:
 هيام الظاها وهلإ نقىض علي ا    فلصبحت اك يما، هلإ انيا، مع،  

پ  پ  پ   پ       ڀ   ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  چ  قال تعاىل:

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ    ڀ     

 ٥٦ - ٥٢الواقع    چٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

ٱ  ٻ   ٻ  چ  "

 چٻ  ٻ   پ  پ  پ   پ       ڀ  ڀ           ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  

ُقومو   ْن َهَجرو الزَّ ُكلُوا مو
ْ
ُ ْم ُيْقبَُضواَل ويَُسَجروال َحَتَّ نَل نَّ

َ
وََذلوَك أ

ُُِ وَنُ ْم   فَْ ا  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   چ حَت نملفوا مو

اُدهَ  چٹ  ٹ      َ اُش َواحو بوُل الْعو َ اإْلو ْنَ  َهيَْماُ،  َويهو
ُ
ْهيَُم  َواأْل

َ
ا أ

ُِْن ُجبرَْي   يُد  ٌد  وََسعو ُِْن َعبَّاس   َوجُمَاهو َوُيَقاُل: َهائوٌم َوَهائوَمٌ . قَاَل ا
نَُّه قَاَل: 

َ
َم  أ ْكرو َماُ،. َوَعْن عو َ اُش الظِّ بواُل الْعو يم: اإْلو َمُ : ال و ْكرو وَعو
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َراُو  تَم  الْمَ  بوُل الْمو يُم: اإْلو ُي: الْ و ا َوهلَإ تَْرَوى. َوقَاَل الُسدِّ اَ، َمصًّ
ْهاُل 

َ
ََُموَت  فََكَذلوَك أ بًَدا َحَتَّ 

َ
بوَل فاََل تَْرَوى أ ُخُذ اإْلو

ْ
يُم: َ،اٌ، نَل الْ و

بًَدا.
َ
يمو أ َن احْلَمو نَُّه اَكاَل  َجَ فََّم هلَإ نَْرُوواَل مو

َ
و بْنو َمْعَدااَل: أ َوَعْن َخا و

اْل يَشْاَرَب 
َ
َس  نَْكَرُ  أ اْل نَتَفَفَّ

َ
ْن َغرْيو أ َدًة مو يمو َعبَّ  َواحو رُشَْب الْ و

َََعاىَل: ثاََلثًا. ي  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ ُثمَّ قَاَل  و ْي: َهاَذا اذلَّ
َ
أ

ْم  َكَما قَاَل يفو َحقِّ  َسابو و ْم نَْوَم حو فَْد َربِّ و يَاَفتُُ ْم عو وََصْففَا ُهَو ضو
فوَ :  ې       ې  ې  ې   ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  چ الُْمْفمو

يَافًَ  َوَبَراَمً  ". ٢٣١الكهف   چى ْي: ضو
َ
أ

 تم ِبمد اهلل وتوفيقه
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 63 ................................................... تعاىل اهلل سبيل يف بفاق    تصدق نين عظيم وأجرٌ  كبري فضٌل 
 69 .................................................................................................... اإلبل ومسائل أحاكم من

 69 ....................................................................................... :باإلمجاع حلم ا أكل حيل: مف ا ا2
م أبلان ا  رشب جواز: ومف ا ا9  60 ....................................... ّرسائيل ب  ىلع ورشب ا أكلُ ا وُحرا
 62 ..................................................................... :ب ا واهلإستشفا، أبوا ا  رشب جواز: ومف ا ا0
 66 ............................................................................................. :وروث ا بو ا ط ارة: ومف ا ا4
 62 .............................................................. :كيا ا: أي الصدق   ّبل اإلمام وسم جواز: ومف ا ا2
 22 ......................................................................... :علي ا انيتاع محلو ربوب ا  جواز: ومف ا ا7
 24 ........................ األكل حرام َنس ف و ببدن ا انيتصل  وأعضا،ها حلم ا من ق   ما: ومف ا ا6
 27 ................................................................. بيع ا و باح  ،بغت ّذا جلو،ها ط ارة: ومف ا ا2
 22 .................................... حتبس لم ما جالل  اكنت ّذا بلف ا ورشب أكل ا عن انله: ومف ا ا2

 29 ............................................................... ورشاب ا طعام ا بقي  وهو سفرها ط ارة: ومف ا-23
 20 ................................................... الرشي انلصاب تبلغ أال ويه في ا الزاكة وجوب: ومف ا ا22
 22 ....................................... احلج يف احلرام للبيت فت دى اهلل  هعائر من هعرية أن ا: ومف ا ا29
 233 ......................احلرام اهلل بيت ّىل ابلدال من ا دانا يف واتلقليد اإلهعار استحباب: ومف ا ا20
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 ألال فلكرث؛ ني ثما يشرت  أال جيزى، هلإ كما سبع   عن في ا وا دي األضحي  َتزئ: ومف ا ا24
 230 .................................................. وبيفي  كمي  انيحدو، تعدي في ا جيوز هلإ توقيفي  العبا،ات

 232 ................................................................... اليّسى ندها معقول  قائم  تفحر أال السف  من
 237 ......................................................................................................................... :فائاااادة

 236 ............................................................ الراجح ىلع الوضو، نفقض حلم ا أكل أال: ومف ا ا22
 236 .................................................................... :الصالة فوْعلو  عفد ويوجبه العلم  أهل قويل من
 232 .......................................................... اإلبل؟ حلم أكل من الوضو، وجوب من احلكم  يه ما

 223 ....................................................................... الوضو،؟ نفقض اإلبل أبلاال رشب هل مسلل 
 222 .......................................................................................................................... :ةفائاااد

 229 ............................................................................. مبارب ا يف الصالة عن انله: ومف ا ا27
 بقصد فرت، اتللك علي ا خُيشاى مالم ال ريق وأضلت ضاعت ّذا أخذها جيوز هلإ: ومف ا ا26

 222 .............................................................................................................................. نقاذاإل
ْت  توحشْت  ّذا عقرها جواز: ومف ا ا22  222 ............................................. ذم ا عن وعجز وندا
 292 ................................... دالعم هبه أو عمداً  انيفمف  انلفس قتل ،ن  يف األصل أن ا: ومف ا ا22

 290 ............................................................................................................. :ا نااات مقا،نر
 290 .............................................................................................................. :انيسلم احلر ،ن "

 290 .............................................................................................................. :الكتايب احلر ،ن 
 294 .......................................................................................................................... :انيرأة ،ن 
 294 .................................................................................................................... :انيجويس ،ن 
 294 ................................................................ :األوثاال وعبدة الكتاب أهل ونسا، انيجوسي  ،ن 
 294 ....................................................................................................................... :اجلف  ،ن 
 أو مففع  جلب أجل من جسدها  من ماكال أي يف أو اإلبل أعفاق يف يش، تعليق أال: ومف ا ا93

 297 .............................................................................................................. رش  مَّضة؛ ،ف 
 292 ........................................ الصالة حال السجو، ّىل ا وي يف بابلعري التشباه عدم: ومف ا ا92
 209 ................................................................ السري يف مصلحت ا ومرااعة ب ا الرفق: ومف ا ا99
 204ثمف ا يف ل يد َضع ا  نعظم حَت بيع ا  ّرا،ة عفد َضع ا يف اللِ مج  عن انله: ومف ا ا90
 أصاب ا ربما ألنه الصحاح  اإلبل بصاح ّبل ىلع ّبلَهُ  انيراوو  اإلبل صاحب نُور، أهلإا : ومف ا ا94

 206 ............................................................................................. وقدر  تعاىل اهلل بفعل انيرو
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 242 ............................ :مف ا للشارب حياضه الضال  اإلبل ريشيت نين األجر حصول: ومف ا ا92
 240 ............ :القيام  نوم به ريل بما جا، ا اإلبل ومف ا ا هيةاً  الصدق  من ريلا  من أال: ومف ا ا97
 242:رشي لعذر علي ا الفريض  صالة وجواز علي ا  السفر حال انلافل  صاالة جواز: ومف ا ا96

 اكبلعري فيه  ّهلإ نصيل هلإ انيسجد  من معيفاً   ماكناً  نلفسه الرجل نتخذ أال عن انله: ومف ا ا92
 242 ................................................................................. :ع فه يف ّعتا،  َمْعَ  يف ّهلإ نع  هلإ

 222 .......................................................................... وانلاق  ابلعري ىلع  اخل ب جواز: ومف ا ا92
 220 .............................................................. :ابلعري ىلع الكعب  حول ال واف جواز: ومف ا ا03
 222 ............................................ :علي ا أنفق ّذا وحلب ا علي ا للربوب رهف ا جواز: ومف ا ا02

 نفا،ي صاحب ا جيد لم و ذا نفسه  من طيب  أو صاحب ا  ّذال بغري حلب ا عن انله: ومف ا ا09
 222 ........................................................:حيمل وهلإ يشارب فإنه حمتاجاً  واكال جيد  لم فإال ثالثاً 

 273 ............. ببعض ا اللحوم بي  أو باللحم  احليواال وبي  باحليواال احليواال بي  مسلل : ومف ا ا00
 270 ................................................................................ احلبل  حبل بي  عن انله: ومف ا ا04
 أكرث أو أحسن ر، أو استقرو  ما مثل ور، اذلم   يف وثبوته احليواال استقراو جواز: ومف ا ا02
 272 ............................................................................................................ رشط ريري من مفه
 276 ......................................................... عوو وبغري بعوو علي ا انيسابق  جواز: ومف ا ا07

 م  ويبيتوال ب ا  نبيتوال هلإ مو  ندعوا أال يف احلجاج ّبال لراعة رخ   انلب أال: ومف ا ا06
 272 .............................................................................................................................. :ّبل م

م تعاىل اهلل أال: ومف ا ا02  269 .......................... :إلبلا ومف ا يفر ذي  حيواال لك ايل و، ىلع حرا
رو احْلجر آبار َما، اْستوْعَمال َعن انلَّْه : ومف ا ا02

َ
 ولو تر،ها  انلَّاق  اَكنَت الَّ و  ابْلورْئ  ّوهلإَّ  َثُمو،  أ

 264 ..................................................... ا واب تعلفه بل نفا  هلإ عج  اآلبار تلك بما، عجن
 267 ................................................................................... اجلمل َضاب عن انله: ومف ا ا43
 262 ........................................................................ اكرتاؤها و علي ا اإلكرا، جواز: ومف ا ا42
 223 ....................................... :جرس وعلي ا ّبل مع ا رفق  تصحب هلإ انيالئك  أال: ومف ا ا49
 229 ........................... :لعف ا عن انله نقتيض وهو ملعون   ناق  مصاحب  عن انله: ومف ا ا40

ل: ومف ا ا44  واحلام  والوصيل  والسائب  ابلحرية حتريم يف  األباطيل  اهلل ىلع اجلاهلي  أهل تقوا
م  جعلوها وهم  224 ....................................................................................... :تعاىل اهللُ  هلإ حُمرَّ

 227 .......................................................... :انيساجد يف اإلبل ضال  ّنشا، عن انله: ومف ا ا42



                                    

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv  
 ومسائلاإلبل فوائد وأحاكم 

 

 

 الع ا، هذا ورا، من وحيصل ّيله نر،ها ثم بلبف ا يلنتف  للغري انلاق  ّع ا، جواز: ومف ا ا47
 222 .......................................................................................... :انيفيح  وتُسىما  العظيم  األجر

 بالليل أفسدت وما أهل ا  ىلع ضماال فال الغري مال من بانل ار اإلبل تهأفسد ما أال: ومف ا ا46
 223 ................................................................................................................. :صاحب ا ضمفه

لاًْك  أو زوج  أو هلُ  حَمَرًما اكنت ّال   انلاق  ي ر ىلع الرجل خلك انيرأة ّرَ،اف جواز: ومف ا ا42  224مو
 226 .................................................. ذلك ّىل احتيج ّذا انيسجد ابلعري ّ،خال جواز: ومف ا ا42
 222 ....................................................... ُمسىما  ماكال ّىل ي رها ابلائ  اهرتاط جواز: ومف ا ا23
 932 .................................................................................... :الصالة يف سرتة َّتاذها: ومف ا ا22
ال ا وجلو،ها بلحم ا اتلصدق جواز: ومف ا ا29  مف ا اجلزار نع ى وأهلإا  وا دي  األضحي  يف وجو

 930 ................................................................................................................................ :هيةًا
 937 ............... :انيشرتي ورضيه عيبه عرَّف قد ابلائ  اكال ّذا وبيع ا  اإلبل رشا، جواز:ومف ا ا20

به ما: ومف ا ا24 َدقَ و  ّوبوَل  احْلَاجَّ  اإْلوَمامو  ّوْعَ ا،و  بَاُب  (صحيحه) يف ا:  ا خزيم  ابن اإلمام بوا  الصَّ
َُحُجوا  932 .................................................................................................................. َعلَيَْ ا يلو

 923 ........................................................................................................ اإلبل حق: ومف ا ا22
 920 :ببدن  نتصدق اكذلي األجر من هل األوىل ساع ال يف واذلهاب للجمع  اتلبكري أال: ومف ا ا27
 922ا فيه روح هلإ ما تصوير جواز ّىل ّهارة وهو ا اإلبل رحال تصوير جواز ّىل اإلهارة: ومف ا ا26
 نفمن ولم الراكب فلزعجت واهتدت انيشا  يف أرسعت احلُدا، سمعت ّذا اإلبل أال: ومف ا ا22
 927 ..................................................... :النسا، ىلع أمن رويًدا مشت ّذا و السقوط  النسا، ىلع
 922 ................. :الرشعي  انيوان  من خايلاً  اكال ّذا ّبل حنر نلذر ماكال َتصي  جواز: ومف ا ا22
 993 .......................... :طاهر حيواال وا اإلبل مفه رشبت اذلي انيا، من الوضو، جواز: ومف ا ا73
 999..............................................:احلج يف اإلحرام حمظورات بلعض فدن  نكوال ما: ومف ا ا72

 999....................................................................................................................... :فائااااادة
 994 ............................................................ ابلعري رشا، عفد ا اع، هذا مشاروعي : ومف ا ا79
 992 ..................................................... واإلسالم اجلاهلي  يف والعترية الفرع حكم: ومف ا ا70
الَّ : ومف ا ا74

َ
هو  بوَذاكة ُمَذ ًّ  حاَلٌل  ف وَ  َذاكتوَ ا بعدَ  ميِّتاً  انلاق  بَ ن مون خَرجَ  َّذا اجلف َ  أ  996 ... :أمِّ

 992 ............. :ّنذائ ا وعدم ب ا  الضارر ّحلاق وعدم ّيل ا  واإلحساال براعنت ا القيام: ومف ا ا72
 902 ........................................................... احلجام  كسب من علي ا اإلنفاق جواز: ومف ا ا77
 900 ....................................................................... وحدها ابلعري انيرأة ربوب جواز: ومف ا ا76
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به ما: ومف ا ا72 ريو و  ىلَعَ  َواقوٌك  وَُهوَ  رَشوَب  َمنْ  بَاُب  :(صحيحه) يف ابلخاري اإلمام بوا  904 ....... :بَعو
 عفه وحيط حسف   ب ا هل اهلل نكتب اإلبل َت وها خ وة بكل احلج  ّىل راكب ا أال: ومف ا ا72

 907 .................................................................................................... :،رج  هل ويرف  خ ية  
 906:ريريها بكرثة عف ا استغفا،ً  اإلبل؛ ىلع العمل نرت  ؛ مريم ابن عيساى نزول عفد الزماال آخر يف

 902 ............................ :تَّضها هلإ األسو، م  وترت  اإلبل  أبلاال يف تعاىل اهلل نبار  ا ؛ ا زمفه و 
 942 ......................................... اإلبل ىلع ربباناً  الساع  قيام قبيل الزماال آخر انلاس بعض حيرش

 944 ....................... !بغريها؟ فكيك باخللق انلازل ا ول هدة من وترُت   اإلبل تُ مل القيام  نوم
 947 ........... زاكت ا أ،ا، عدم طسبب بلفواه ا وتعضه بلخفاف ا صاحب ا ت ف القيام  نوم تليت اإلبل
 942 ...................................................... الُصفر باإلبل انلار يف نت انر اذلي الرشر تعاىل اهلل هباه
 923 .................................. ا يما، اإلبل كشارب احلميم  من يشاربوال أن م انلار أهل رشاب من

 929 ...................................................................................................... الف ااااااااااااارس
 
 
 

 


